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Характеристики сучасних обприскувачів  

Обприскувачі призначені для хімічного захисту польових культур, садів, 
виноградників, ягідників, лісосмуг від шкідників та хвороб, а також для боротьби з 
бур'янами польових культур. Сучасні обприскувачі поділяють на навісні, причіпні та 
самохідні; польові, садові та спеціальні; штангові і вентиляторні. Штангові 
обприскувачі є досить продуктивними машинами, мають значну гаму модифікацій для 
різних умов застосування в рослинництві. Місткість баків залежить від типу 
обприскувача та його продуктивності. Спостерігається тенденція до збільшення 
місткості баків. Розпилювачі обприскувачів призначені для дозування та попереднього 
або остаточного подрібнення пестициду. Отже, від їхньої роботи залежить кількість та 
якість нанесення пестициду на об’єкт обробки, а значить, і ефективність 
обприскування. Розпилювачі класифікують за принципом дії та призначенням. За 
принципом дії розпилювачі розподіляють на чотири типи: відцентрові, струменеві, 
пневматичні та такі, що обертаються. Вони можуть давати розпил у вигляді суцільного 
порожнистого конуса, віяла, суцільного та відбивного струменя. Особливу увагу при 
виборі польових обприскувачів необхідно звертати на конструкцію штанги та її 
механізму копіювання поверхні поля, наявність автоматичної системи узгодження 
норми внесення препарату з поступальною швидкістю руху агрегату тощо.  

Причіпні обприскувачі італійського виробництва BARGAM призначені для 
обробки пестицидами посівів сільськогосподарських культур та їх захисту від 
шкідників і хвороб. Штанги обприскувачів виготовлені зі спеціальної надміцної сталі. 
Якість, точність і надійність виготовлення гарантована, тому що для зварювання 
використовуються спеціальні зварювальні роботи. Система підвіски штанги 
поставляється на вибір покупця - параллелограммного або рейкова з прямим 
вертикальним підйомом. Центральна рамка штанг з маятникової навіскою, 
стабілізуючими пластинами тертя і гідроакумулятора для поглинання коливань. 
Додатково на кожну модель можна замовити і блок пневмоподушок для ще більш 
м'якою роботи, збільшення робочої швидкості агрегату і продуктивності. Матеріал 
бака обприскувачів - поліетилен або нержавіюча сталь (залежно від моделі). Баки 
виготовлені спеціальної форми для уникнення розгойдування рідини і перекидання 
обприскувача, а на моделях понад 4000 л встановлені спеціальні перегородки. 
Усередині бака спеціальні мішалки гідравлічного типу для підтримки однаковою 
концентрації розчину по всьому об'єму. Насос мембранно-поршневого типу з 
приводом від ВВП трактора забезпечує необхідний тиск для досягнення оптимального 
розміру краплі, а також гарантує витримування заданої норми внесення. 

На кожну модель обприскувача BARGAM може встановлюватися комп'ютер для 
керування робочим процесом. Це контроль норми внесення препаратів в 
автоматичному режимі, запис і збереження даних про виконану роботу, управління 
пінним маркером, управління кожної із секцій штанги, облік обробленої площі та 
інше. Самохідні обприскувачі Nitro призначені для внесення добрив і засобів захисту 
рослин на великих площах посівів зернових, технічних культур і цукрового буряка. 
Наявність великого вибору коліс дає можливість широкого використання машини при 
роботі з різними культурами і міжряддями в різних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Основні переваги: 
-додаткові форсунки за колісними щитами забезпечать 100% покриття поверхні поля; 
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- ширина колії передніх і задніх коліс міняється гідравлічно незалежно одна від одної; 
-дворежимна підвіска штанги забезпечить роботу штанги в автоматичному або 
ручному режимі управління; 
-місце положення штанги попереду машини поліпшує візуальний контроль процесу 
обприскування, дає можливість наближати штангу ближче до рослин, полегшує 
роботу в нічний час, поліпшує маневреність машини, зменшує ризик поломки штанги; 
-форсунки розміщені позаду штанги, що захищає їх від механічних поломок; 
-комфортність роботи. З робочого місця видно штанги, контролер норми внесення і 
передні колеса обприскувача. Кабіна обладнана системою кондиціонування і 
примусовою циркуляцією повітря; 
-повний привід забезпечує високу прохідність машини. 

Самохідні обприскувачі APACHE призначені для внесення засобів захисту рослин 
на великих площах посівах зернових, технічних культур і цукрового буряка. 
Можливість використання різних типорозмірів коліс дає можливість широкого 
використання машини для різних умов експлуатації. Кабіна обприскувача забезпечує 
відмінну оглядовість, що дозволяє стежити за передніми колесами, дозволяє бачити 
кінці штанг, - оператору не доведеться нахилятися вперед, щоб визирнути з-за кутовий 
стійки, яка є в більшості кабін інших виробників. Задня кутова стійка кабіни 
обприскувача Apache не блокує огляд штанг на відміну від багатьох інших моделей 
самохідних обприскувачів 

Обприскувачі Apache оснащуються диференціалом підвищеного тертя, який 
забезпечує тягу на слизькому грунті. 70% ваги приходиться на задні колеса, що 
забезпечує тягове зусилля, необхідне для високої прохідності. У гідростатичних 
трансмісіях, як правило, привід здійснюється на одне переднє і одне заднє колесо в 
протилежних кутках машини). Диференціал підвищеного тертя на обприскувачах 
Apache дозволяє обом заднім колесам обертатися синхронно. 

Обприскувач Challenger SPRA COUPE 7460/7660 призначений для внесення 
засобів захисту рослин на великих площах зернових, технічних культур і цукрового 
буряку. Переваги: 
 -поєднання потужного двигуна Caterpillar і механічного приводу з автоматичною КПП 
дозволяє суттєво скоротити витрату палива і збільшити продуктивність, 
-швидкість обробки складає 20-25 км/год завдяки відносно невеликій експлуатаційнїй 
масі й чудовій незалежній підвісці передньої та задньої осі, 
-точність внесення хімікатів при невеликій нормі внесення води і висока робоча 
швидкість гарантують не лише найкращий результат обробки, але і суттєво 
збільшують продуктивність, 
-використання сталевих штанг шириною 18, 24,4 або 27,4 м, з відмінним 
балансуванням та запобіжним механізмом істотно збільшує надійність обприскувача, 
 -регульована ширина колії і значний дорожній просвіт забезпечують обприскувачу 
універсальність застосування, 
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 -простота обслуговування машини забезпечується мінімальною кількістю точок 
мащення і відкидним капотом, який дає безперешкодний доступ до основних 
елементів, що вимагають обслуговування, 
 -комфортна кабіна, розташована в центральній частині машини, дає прекрасну 
оглядовість та надає оператору високий рівень комфорту. В кабіні встановлена 
триступенева система фільтрації повітря на основі активованого вугілля.  

Самохідний обприскувач Challenger RoGator 1194C та 1396 призначений для 
внесення засобів захисту рослин на великих площах зернових, технічних культур і 
цукрового буряку. Переваги: 
-здатність задовольнити найжорсткіші вимоги як фермерів так і підрядників, 
забезпечуючи при цьому оптимальний результат у найважчих умовах, 
-велика швидкість обробки забезпечує максимальну якість обприскування, 
дозволяючи краплям робочого розчину потрапляти на рослини під гострим кутом. 
Таким чином, більша кількість крапель робочого розчину потрапляє на поверхню 
рослини і менша їх кількість падає на поверхню ґрунту, 
-комбінація потужних двигунів Caterpillar (299 к.с. на RoGator 1094C і 336 к.с. на 
RoGator 1396C)  і гідростатичної трансмісії забезпечує високу продуктивність за будь-
яких умов експлуатації, 
 -4-швидкісна гідравлічна КПП на RoGator 1094C, і 6-швидкісна гідравлічна КПП на 
RoGator 1396C забезпечує максимальний ККД у вибраному діапазоні швидкостей, 
-завдяки перехресному гідростатичному приводу «Х» і тандемним гідронасосам 
забезпечується чудова прохідність машини, 
-пневматична підвіска обох мостів обприскувача з газонаповненими амортизаторами 
гарантує надійний контакт всіх чотирьох коліс з ґрунтом, відмінну стійкість і плавний 
хід машини, 
-регульована ширина колії. На задньому і передньому мостах встановлено 
гідравлічний механізм зміни ширини колії, за допомогою якого оператор прямо під час 
руху може змінити колію в межах 3,05-3,86 м, 
 -застосування сталевих штанг шириною до 36 м, з відмінним балансуванням і 
запобіжним механізмом відведення значно подовжують термін служби і збільшують 
надійність, 
 -контролер FALKON VT з кольоровим сенсорним екраном з розміром 25 см по 
діагоналі контролює норму витрати робочої рідини, робочий тиск, об'єм робочої 
рідини в баці, площу обприскування і робочу швидкість машини, 
-можливість встановлення дискового розкидача мінеральних добрив New Leader 

Причіпний штанговий обприскувач KUHN ATLANTIQE призначений для хімічної 
обробки посівів сільськогосподарських культур та їх захисту від шкідників і хвороб. 
Особливості: 
-потужна рама. Рама обприскувача і основний бак сконструйовані таким чином, щоб 
ідеально розподілити навантаження на вісь і зменшити на зчіпний пристрій, 
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-штанги обприскувачів виготовляються з алюмінію, а форсунки - 3-х або 4-х ходові. 
Система підвіски штанги на всіх моделях - параллелограммного. На параллелограмме 
встановлюється центральна рамка штанги Equilibra pendl зі стабілізуючою 
навішуванням маятникового типу з активною гідропневматичної системою гасіння 
коливань, яка запатентована фахівцями KUHN-BLANCHARD, 
-матеріал бака обприскувачів - поліестер. Дуже вдале рішення, бак стійкий до 
ультрафіолетових випромінювань і до агресивного середовища. Крім того, баки 
виготовляються складної форми, що дозволяє уникати розгойдування рідини і 
перекидання обприскувача. Бак для промивання системи гармонічно вписується в 
основний бак, 
-насос обприскувача встановлюється на вибір клієнта: мембранно-поршневий (265 л / 
хв) або відцентровий продуктивністю (700 л / хв). Вони можуть використовуватися для 
самозаправкі машини водою, 
-міксер для заливки хімічного розчину йде в базовій комплектації. Досить великий 
обсяг (35 л.) Дозволяє змішувати в тому числі розчин з декількох препаратів. Міксер 
встановлений з лівого боку машини, а для зручності доступу може регулюватися по 
висоті,  
-залежно від комплектації, обприскувачі можуть поставлятися з різними 
комп'ютерами, які можуть не просто контролювати витрату робочої рідини, але і 
запам'ятовувати дані з картою полів, а також можливістю інтегрування даних в 
систему точного землеробства. 

Компанія John Deere створила нову серію самохідних оприскувачів - 4030. Дана 
серія представлена моделями 4730 та 4930. Штанга оприскувачів має ширину від 24,4 
до 36,5 м., а об’єм бака може становити від 3028 до 4542 л. Ці машини стануть 
ідеальними помічниками і для великих так і середніх фермерських господарств. 
Самохідні оприскувачі Джон Дір (John Deere) серії 4030 відрізняються високою 
продуктивністю, надійністю, можливістю реалізації нових технологій для різних типів 
полів та різних культур. Серед основних переваг самохідних оприскувачів Джон Дір 
серії 4030 можна виділити: 
- наявність системи автоматичного вирівнювання штанги – Boom Track; 
- вміщеною систему гідравлічного регулювання ширини шляху з кабіни оприскувача; 
- високий кліренс; 
- досягнення максимально високої точності та якості в роботі завдяки наявності 
компютерної системи управління. З новим причіпним оприскувачем Джон Дір серії 
700 легко забезпечується точне та рівномірне обприскування. Оприскувачі даної серії 
відрізняються міцним і надійним шасі, покращеною підвіскою штанги, принципово 
новим паралелограмним механізмом навіски, великим вибором конфігурацій штанги, а 
також зручною централізованою панеллю управління. Всі ці переваги та особливості 
дають змогу максимально ефективно розпилити будь-яку суміш. Низька та компактна 
конструкція штанги забезпечує підвищену потужність та стійкість. 

На причіпний оприскувач John Deere серії 700 можуть бути встановлені різні типи 
вісі з барабанними гальмами. Вони призначені для різних транспортних швидкостей 
(25 або 40 км/год) і мають різну ширину колії. Це забезпечує можливість переміщення 
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оприскувача по проходам з різним міжряддям. За бажанням ширину колії можна 
змінити у діапазоні від 1,5 до 1,8 м або від 2 до 2,25 м, переставляння колеса з лівої та 
з правої сторони. 

Обприскувач штанговий широкозахватний ОШШ-300024 має запантентований 
механізм навіски штанги, який забезпечує високий рівень стабілізації її положення 
диференційовано до рельєфу поля та зглажує динамічні навантаження у вертикальній 
та горизонтальній площинах. Завдяки цьому забезпечується якісна рівномірна обробка 
та висока надійність і довговічність роботи обприскувача. 

 Важливою перевагою нового обприскувача в порівнянні з усіма вітчізняними 
обприскувачами є те, що дно бака має випуклу форму з забірником, що забезпечує 
надійну роботу обприскувача при повному спорожненні бака. В усіх же вітчизняних 
обприскувачах  дно має плоску форму, із-за чого нерівномірна подача рідини до 
робочих органів починається, коли її в баку залишається меньше 200 л, а повне 
спорожнення бака практично зовсім неможливе, що призводить до додаткових втрат 
пестициду та забруднення навколишнього середовища. Окрім цього, збільшена 
ширина бака, що дозволило понизити центр маси обприскувача і за рахунок цього 
підвищити його стійкість до перекидання. Передача крутного моменту від карданного 
вала до насоса здійснюється через проміжну опору і еластичну муфту, що захищає 
насос від можливих пошкоджень і значно підвищує довговічність його роботи. 

Обприскувач ЕКО-2000-18 С призначений для хімічного захисту посівів 
сільськогосподарських культур. Завдяки шасі ГАЗ-66  має підвищену продуктивність 
та маневреність. Основні переваги: 
-підвищена продуктивність; 
-висока маневреність; 
-маятниковий механізм стабілізації з пружинами та амортизаторами; 
-об’ємна форма штанги; 
-складання та розкладання штанги здійснюється за допомогою автономної 
гідросистеми; 
-механізм захисту штанги при зіткненні з перешкодою; 
-порошкова технологія фарбування та оцинкування надійно захищає металеві 
конструкції обприскувача. 
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Класифікація гербіцидів та особливості їх застосування 
 

Проблема отримання екологічно чистої продукції є однією з головних у сільськогосподарському 
виробництві. Однак за сучасних інтегрованих систем захисту рослин, якими забезпечується управління 
внутрішньовидовими та міжпопуляційними взаємовпливами організмів у агроценозах, провідним є 
хімічний метод. Ця тенденція ще тривалий час збережеться, оскільки науково обґрунтоване застосування 
пестицидів порівняно із іншими засобами захисту від шкідливих організмів, забезпечує його високу 
біологічну та економічну ефективність. 

Застосування засобів захисту рослин від шкідливих організмів є невід’ємною складовою 
частиною сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Правильне використання засобів захисту рослин - справа не тільки важлива, а й дуже складна, 
адже асортимент препаратів надзвичайно великий і характеризується значним розмаїттям властивостей, 
призначень, особливостей дії, впливу на людину, теплокровних тварин і корисні організми, поведінку в 
навколишньому середовищі та післядію. Тому знання відповідних регламентів щодо правильного і 
безпечного застосування засобів захисту рослин, практична робота з пестицидами, навички, досвід, 
дисципліна і висока організованість праці є необхідними передумовами піднесення аграрного сектору 
на рівень світових вимог. 

Стабільність землеробства та рівень урожайності значною мірою залежать від фітосанітарного 
стану посівів. Згідно з даними ФАО, у світовому сільському господарстві від шкідливих організмів 
втрачається не менше третини врожаю, а в період масового їх розмноження – врожай гине майже 
повністю. 

Середньорічні потенційні втрата продукції головних сільськогосподарських культур від 
шкідливих організмів в Україні становлять 25-30 %, у тому числі: пшениці й цукрового буряку – 27 %, 
кукурудзи – 29, картоплі – 32, плодових – 48 %. Тому важливим резервом росту врожайності й 
підвищення якості сільськогосподарської продукції є запровадження ефективних методів і засобів 
захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, серед яких чільне місце посідає хімічний метод. 

До 1991 року в Україну надходило в середньому близько 180 тис. т пестицидів вітчизняного та 
зарубіжного виробництва, 25 % становили імпортні препарати. Останніми роками застосування 
пестицидів значно зменшилося, у середньому на 1 га ріллі в Україні в 1999 р. застосовували близько 
0,3 кг, а у США – 7-9 кг. Щорічна вартість використаних у США пестицидів становить майже 5,7 млрд. 
доларів. 

За останні роки в хімічному захисті відбулися істотні зміни. Майже повністю змінився 
асортимент пестицидів. Сучасні препарати наділені значно нижчою персистентністю й менш токсичні 
для людини і теплокровних тварин. На один-два порядки знизилися норми їх витрати. Сучасні 
технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають застосування пестицидів з 
урахуванням економічного порогу шкідливості (ЕПШ), що значно зменшує пестицидне навантаження 
на довкілля. 

Сучасний асортимент пестицидів формується на основі їх біологічної та токсиколого-гігієнічної 
оцінки, яка проводиться спеціальними науковими установами. З появою нових пестицидів з вищою 
біологічною ефективністю та з меншим негативним впливом на навколишнє середовище до їх 
асортименту вносять відповідні зміни та доповнення. 

Протягом ста і більше років хімікати застосовувались для суцільного знищення бур’янів, 
наприклад, вздовж залізничних колій, на узбіччі доріг тощо. Спочатку використовували різноманітну 
сировину, причім у великих дозах: розмелені миш’якомісні руди, відходи від перегонки нафти й 
переробки кам’яновугільних газів, креозот. Ці гербіциди належали до неорганічних сполук і 
виявились безперспективними внаслідок токсичності, багатотоннажності й попиту на ці продукти як 
сировину для отримання інших сполук. 

Першими селективними неорганічними гербіцидами на початку ХХ сторіччя були сірчана 
кислота і розчинні солі міді, які застосовувалися для боротьби з бур’янами на посівах зернових 
культур. Сірчана кислота порушує рослинні тканини, і їх швидко заселяють сапрофітні 
мікроорганізми. Солі міді токсичні для всіх рослин, хоча сама мідь як мікроелемент їм необхідна. На 
зернових культурах ці два, по суті, неселективних гербіциди мають селективну дію, що пояснюється 
особливостями морфологічної будови рослин: майже вертикальним розміщенням листя у злаків, які 
до того ж погано змочуються, і хорошою захищеністю точки росту, а у широколистяних бур’янів, 
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навпаки, точка росту знаходиться у пазусі листка, де легко накопичується розчин гербіциду. Таким 
чином, на злак попадає значно менша доза хімікату й у більш безпечнішу для рослини зону. 

Переважна більшість сучасних гербіцидів належить до органічних сполук, характеризується 
високою фізіологічною активністю при відносно невеликих дозах застосування. 

Залежно від властивостей відрізняють гербіциди суцільної й вибіркової дії. 
Гербіциди суцільної дії застосовують для знищення всіх рослин на площах, де немає посівів. 
Гербіциди вибіркової дії (селективні), знищують одні види рослин, але не уражують інші. 
При правильному виборі препарату, норми його витрати (дози), строків обробок і способу 

внесення знищують бур’яни, не пошкодивши культуру. 
Вибірковість гербіциду залежить від анатомо-морфологічних і фізіологічних особливостей 

рослини, хімічного складу і фізико-хімічних властивостей препарату, його фізіологічної активності. 
Так, 2,4-Д і 2М-4Х придушують численні дводольні бур’яни в посівах зернових культур. Похідні 
сульфуролсечовин – тітус, базис – в посівах кукурудзи знищують однорічні й багаторічні злакові та 
дводольні бур’яни. Це приклади широкої вибірковості гербіцидів. Навпаки, деякі гербіциди 
уражують дуже обмежене число видів бур’янів або навіть один вид бур’яну (вузька вибірковість). 
Наприклад, центуріон застосовується на посівах буряків, льону-довгунцю, цибулі проти злакових 
бур’янів. 

Біологічні основи застосування гербіцидів 
Гербіциди можуть проникати в рослини через наземні органи або кореневу систему. 

Життєздатне насіння бур’янів, що знаходиться в ґрунті у стані спокою, жоден із сучасних гербіцидів 
не знищує. Дія гербіцидів на бур’яни розпочинається при контакті з проростком, корінчиком, 
сім’ядолями, листками або іншими органами рослин. 

В основі механізму дії гербіцидів лежить їх багатосторонній вплив на ріст і розвиток цілої 
рослини, окремих її органів, тканин і клітин, на клітинні структури, органели клітини, фізіологічні й 
біохімічні процеси, ферментативні реакції і білково-ферментні структури. 

Лише комплексна оцінка цих впливів дозволяє виявити загальний механізм дії гербіцидів на 
рослину. Первинне місце дії гербіцидів визначається його взаємодією з чутливими системами 
рослини на молекулярному рівні. 

Першим етапом механізму дії гербіцидів є їх здатність проникати в живі тканини рослин. Після 
подолання захисних перепон і проникнення у рослинний організм подальша доля препарату 
залежить від його хімічного складу, форми, сумісності з продуктами обміну рослин та інших 
факторів. 

Для клітин меристематичної тканини характерний ембріональний ріст. Оскільки меристема 
зустрічається в зародках проростаючого насіння, у верхівках пагонів і кінчиках коріння, саме в цих 
частинах рослин проявляється стимулююча або інгібуюча дія регуляторів ембріонального росту. 
Характерними особливостями ембріональної стадії росту є клітинний поділ, збільшення маси 
цитоплазми, збільшення вмісту РНК у клітинах, інтенсивний синтез білків і висока активність 
відповідних фітогормонів. Стимулюючу або інгібуючу дію на ці процеси обміну мають природні й 
синтетичні речовини. 

У фазі росту (яка складається з трьох фаз – ембріональний ріст, ріст розтягуванням і 
диференціація) відбувається розтягування клітин, їх об’єм збільшується, головним чином, у 
поздовжньому напрямку. Зони розтягування клітин у різних частинах рослин різні: у стеблах вони 
можуть бути верхівковими або інтеркалярними, в листках – верхівковими, базальними або 
інтеркалярними, в корені – ця ділянка розміщена безпосередньо за кореневим чохликом. Для 
гербіцидів, які впливають на розтягування клітин, характерне те, що під їх впливом ростові процеси 
на ділянках, що знаходяться поза або між зонами ембріонального росту, посилюються або, навпаки, 
пригнічуються (залежно від концентрації гербіциду). 

У фазі диференціації клітини набувають остаточної форми, диференціюються для здійснення 
відповідних функцій, утворюється клітинна стінка. Поряд із стимулюючими фітогормонами, а також 
замість них, у цій стадії все сильніше проявляється дія природних фітогормонів-інгібіторів. В цей час 
можливості застосування синтетичних регуляторів росту звужуються й досягти бажаного ефекту 
можна швидше за все за допомогою гербіцидів, які пригнічують фотосинтез, дихання або біосинтез 
каротиноїдів. 

Ембріональний ріст, ріст розтягуванням і диференціація майже збігаються за часом і нерідко не 
можуть бути розмежовані. Проте є такі фази розвитку рослин, коли домінує одна зі стадій росту. 
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Часто саме цим обумовлюється вибіркова дія біологічно активних речовин. Наприклад, при 
проростанні злакових рослин домінують процеси росту, при кущінні – диференціація, при виході в 
трубку й колосінні – ріст, а в процесі цвітіння й запилення знову домінує диференціація. З 
урахуванням цих факторів гербіциди, які блокують розтягування клітин, потрібно застосовувати у 
фазі кущіння зернових культур. Внесення таких гербіцидів на зернових культурах до кущіння або 
після кущіння може завдати великої шкоди рослинам. 

Гербіциди краще діють на молоді тканини, зокрема, на точку росту рослин. На стадії 
проростання злаків точка росту знаходиться безпосередньо під колеоптилем, через який гербіцид 
легко проникає до неї. Пізніше точка росту у злаків надійно захищена. 

У дводольних рослин точка росту завжди знаходиться на верхівці стебла або в пазушній частині 
листка (при утворенні бокових пагонів) і зовсім не захищена від дії гербіцидів. 

Механізм дії гербіцидів тісно пов’язаний з характером і поведінкою речовини-токсиканту в 
рослині, із поглинанням і переміщенням її по рослині і безпосереднім впливом на життєво важливі 
процеси: основний, проміжний і вторинний метаболізми. 

Дія гербіцидів на основний метаболізм проявляється в порушенні утворення органічних сполук 
у ході фотосинтезу, процесів генерування високо енергетичних хімічних зв’язків при диханні й 
окислювальному фосфорилюванні, в інгібуванні синтезу основних клітинних полімерів – білків, 
нуклеїнових кислот, крохмалю і клітчатки. В результаті дії гербіцидів на проміжний метаболізм 
порушуються процеси розпаду й утворення низькомолекулярних органічних сполук, необхідних для 
нового синтезу; дія на вторинний метаболізм проявляється у порушенні синтезу різних специфічних 
компонентів рослинних клітин типу алкалоїдів, пектину, кумаринів, антоціану, фітогормонів, танінів. 

Гербіциди можуть впливати на ріст рослин. Однак практичний інтерес викликають сполуки, які 
діють на процеси основного й вторинного метаболізмів. Такі гербіциди не токсичні для 
теплокровних тварин і людини. Більш небезпечні й менш вибіркові гербіциди, що порушують 
(властивий усім живим клітинам, що мають ядра) проміжний метаболізм у рослинних тканинах. 

Гербіциди контактної дії викликають у місцях попадання опіки листя, порушення хлорофілу й 
в’янення рослин: реглон, бетанал та ін. Механізм дії контактних гербіцидів зводиться до порушення 
цілісності клітинних мембран, збільшення їх проникності й порушення, що веде до втрати вмісту 
клітин і їх відмирання. Через таку дію ці гербіциди слабко або практично не переміщуються по 
флоемі. Однак вони можуть переміщуватися з транспіраційним током по клітинах ксилеми. 

Системні гербіциди по характеру дії на рослини можна розділити на дві групи: із типовою 
регулюючою ріст дією і без неї. 

Системні гербіциди, із типовою регулюючою ріст дією викликають порушення росту і поділу 
клітин, розростання тканин, деформацію стебел і листя, утворення повітряного коріння. В 
оптимальних концентраціях проявляють високу вибірковість, придушуючи дводольні і не діючи на 
злаки. До цієї групи входять: лонтрел, 2,4-Д, дикамба, 2М-4Х. Однією з головних причин, що 
визначають різне відношення однодольних і дводольних рослин до гербіцидів групи 2,4-Д є 
відмінність у їх анатомічній будові. 

Незабаром після появи сходів у тканинах стебла й кореня дводольних рослин утворюється 
камбіальний шар, в результаті поділу якого виникають вторинні тканини цих органів – луб і камбій. 
У клітинах камбію концентрується вода і розчинні в ній солі. Разом із ними до його клітин поступає 
гербіцид, який взаємодіє з умістом камбіальних клітин і стимулює їх діяльність. 

Покривні тканини стебла або кореня не витримують надмірного розростання клітин і 
починають розриватися. Тріщини, що утворюються на стеблах і корінні, служать «воротами» 
інфекції. 

У стеблах і корінні однодольних рослин у період їх обробки регуляторними гербіцидами не 
розвивається камбіальний шар або він дуже незначний. Тому у злаків немає умов для концентрації 
гербіцидів у будь-якій тканині. При попаданні у ці рослини препарат (в оптимальних дозах) не 
викликає патологічних змін, тому вони практично без особливих наслідків переносять згубні для 
дводольних рослин дози препарату. Крім того, злакові культури, зв’язуючи проникаючий усередину 
рослин гербіцид із структурними елементами (білками), здатні інактивувати його до нешкідливої для 
рослинного організму сполуки. 

Системні гербіциди, без типової регулюючої ріст дії проникають у рослини, впливають на 
процес фотосинтезу та інші життєво важливі процеси. У пошкоджених рослин змінюється 
забарвлення листя, воно поступово в’яне й відмирає. До цієї групи входять атразин, базагран та ін. 
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Системні гербіциди діють на один або декілька фізіологічних і метаболічних процеси в 

рослині. Вони викликають загибель рослин через декілька днів або тижнів після поглинення 
гербіциду, тобто проявляють хронічну токсичну дію, на відміну від швидкодіючих контактних 
гербіцидів. 

Багато гербіцидів проявляють одночасно і контактну, і системну дії. 
За характером переміщення по рослині гербіциди діляться на ті, що переміщуються з 

транспіраційним током по ксилемі, або з продуктами фотосинтезу по флоемі. Системні гербіциди 
вільно переміщуються від клітини до клітини через плазмодесми, проникаючи через мембрани, й 
акумулюються в місцях дії у токсичних кількостях, не пошкоджуючи при цьому русі живі, життєво 
важливі системи. 

Стійкість рослин до гербіцидів визначається сукупністю морфологічних, фізіологічних і 
біохімічних факторів, від яких залежить співвідношення кількості токсиканту, що потрапив на 
рослину, поглиненого нею і порушеного в ній. Якщо швидкість детоксикації гербіциду дорівнює 
швидкості його надходження у місця дії, тоді рослина проявляє стійкість. 

Великі можливості в управлінні стійкістю культурних рослин відкриваються у зв’язку з 
використанням досягнень біотехнології і генної інженерії. Нові методи розшифрування генетичного 
коду стійкості рослин і мікроорганізмів до гербіцидів, трансгенного перенесення коду стійкості в 
чутливі організми створюють передумови для розвитку принципово нових підходів до використання 
хімічних засобів захисту рослин. 

Строки й способи застосування гербіцидів 
Строки й способи застосування гербіцидів залежать від багатьох факторів, зокрема, хімічних 

властивостей, препаративної форми, шляхів надходження в рослини, спектру дії тощо. Крім того, 
кожна система обробітку ґрунту має свої відмінності у виборі гербіцидів та строків їх застосування. 

При досходовому застосуванні (після посіву, перед появою сходів культурних рослин) 
гербіциди вносять способом обприскування ґрунту розчинами, суспензіями або емульсіями. 

Передпосівне й досходове внесення гербіцидів вельми ефективне, тому що бур’яни 
пригнічуються в ранні фази розвитку культурних рослин, коли вони найбільш чутливі до 
забур’янення. 

При післясходовому внесенні гербіцидів особливо важливо правильно встановити строки 
обробки й норми витрати препаратів, щоб не пошкодити культуру і знищити бур’яни в ранніх фазах 
їх розвитку, коли вони найбільш чутливі до гербіцидів. 

Відомі два способи обприскування: штангове (наземне й авіаційне) і дистанційне. 
При штанговому обприскуванні здійснюється безпосереднє розпилення рідини на 

оброблюваний об’єкт. Це досягається за допомогою штанги (горизонтально розміщеної труби), на 
якій монтуються робочі органи – розпилювачі (наконечники). Робоча ширина коливається в широких 
межах – від 5 до 35 м. Серійні тракторні обприскувачі мають штанги шириною захвату 16,2; 18; 21,6 
м. 

Суцільне обприскування гербіцидами – найбільш поширений метод боротьби з бур’янами. 
Технологія цього методу дає можливість застосовувати широкозахватні машини, швидкісні режими 
роботи. На вузькорядних посівах (зернові, льон, трави, зернобобові та ін.) суцільне обприскування є 
єдиним можливим методом. Його також застосовують на посівах просапних культур. 

Цей спосіб обприскування має ряд суттєвих недоліків: недостатня рівномірність розподілення 
препарату на оброблюваній поверхні (деяких обприскувачів біля 25%), велика поліпоїдність розпилу 
робочої рідини (наявність крапель розміром від 20 до 500 мкм), знесення розпиленої рідини вітром 
(до 10%), можливі огріхи й перекриття, в окремих випадках може досягати 20% обробленої площі. 
При огріхах на вказаній площі не досягається добра технічна ефективність; при перекритті 
відбувається обробка подвійною дозою препарату, що призводить до його невиправданих утрат, а 
нерідко і до пригнічення культурних рослин. 

Для усунення вказаних недоліків на поворотних смугах поля знаходяться сигнальники або 
встановлюються віхи, орієнтуючись на які, тракторист здійснює робочий хід агрегату. Зазвичай, 
сигнальники використовують при авіаційних обробках, однак у багатьох випадках їх доцільно 
використовувати і при обробках наземними машинами. У тих випадках, коли видно рядки посіву, 
тракторист веде агрегат, орієнтуючись на них. 

При інтенсивних технологіях вирощування зернових культур обприскування здійснюється без 
огріхів і перекриттів, тому що агрегат рухається по технологічній колії, зробленій під час сівби. 
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Для рівномірності внесення гербіцидів можуть застосовуватись маркери з використанням піни. 
Стрічковий спосіб внесення гербіцидів застосовується на просапних культурах, в садах, на 

виноградниках. Суть його полягає в тому, що гербіциди наносяться тільки на ті ділянки поля, які не 
підлягають обробітку ґрунтообробними знаряддями. 

Переваги цього способу перед суцільним обприскуванням полягають, перш за все, в зниженні 
вартості робіт. При цьому витрата робочої рідини, а відповідно, і препаратів, скорочується в 2-3 рази. 

Однак було б помилковим вважати, що стрічковий спосіб застосування гербіцидів завжди 
економніший ніж суцільна обробка, тому що затрати на знищення бур’янів у міжряддях 
культиваторами у деяких випадках перевищують затрати на суцільне обприскування. 

В поєднанні зі стрічковим обприскуванням іноді проводять так зване спрямоване 
обприскування. Воно досягається орієнтуванням факелу розпилювання відносно культурної рослини. 
Спрямоване обприскування частіше за все застосовується при обприскуванні високостебельних 
сільськогосподарських культур у тій фазі розвитку, коли висота культурної рослини перевищує 
висоту бур’янів. В цьому випадку факел розпилення спрямовується в нижню частину культурної 
рослини (тобто не попадає на точку росту, молоді частини рослини, пагони, листя). Такий спосіб 
обприскування підвищує вибірковість дії гербіциду. Його застосовують на таких культурах як 
кукурудза, соняшник, виноградна лоза й інших багаторічних рослинах. 

Гніздове внесення застосовують на просапних культурах при сівбі сівалками точного висіву. 
Мета його полягає в максимальній економії препарату шляхом обробки гербіцидами тільки зони 
розміщення рослини. Гніздове внесення здійснюється обприскувачами пульсуючого типу. До цього 
способу внесення гербіцидів належить обробка ними пристовбурних кругів плодових дерев. 

У багатьох випадках бур’яни в посівах сільськогосподарських культур розміщуються 
нерівномірно, утворюючи куртини. Особливо часто це зустрічається на луках і пасовищах. Суцільне 
обприскування в цьому випадку є нераціональним, тому що гербіцидами обробляються поряд із 
бур’янами і ті ділянки поля, на яких бур’яни відсутні. Найбільш простий спосіб обробки куртин 
бур’янів полягає в тому, що тракторист включає в дію обприскувач лише тоді, коли по ширині 
захвату штанги розміщуються бур’яни. Цей прийом хоча і дає ефект, але не дозволяє в повній мірі 
проводити вибіркову обробку, тому що не по всій ширині захвату обприскувача можуть рости 
бур’яни. Для локального внесення гербіцидів виготовляють спеціальні розпилюючі головки. 

На посівах сільськогосподарських культур нерідко окремі види високостебельних бур’янів 
розміщуються на значній відстані один від одного. Проведення суцільного обприскування в цьому 
випадку не завжди виправдане, і для знищення таких бур’янів використовують ранцевий 
обприскувач, а для великих масивів – спеціальне обладнання, яке монтують на штанзі обприскувача. 
Це обладнання, розміщене біля кожного розпилювача, має шарнірно встановлений щуп, який при 
дотику з бур’яном відхиляється. Разом із цим відкривається клапан, від якого рідина надходить у 
розпилювач і наноситься на бур’ян. 

Внесення гербіцидів у ґрунт. Основні переваги внесення гербіцидів у ґрунт полягають у 
тривалості дії, яка нерідко розповсюджується на весь період їх вегетації, токсична дія менше 
залежить від погодних умов. При внесенні ґрунтових гербіцидів опади мають тільки позитивну дію, 
більш рівномірно розподіляючи препарат у ґрунті; вплив вітру проявляється в меншій мірі, тому що в 
цьому випадку застосовується крупнокраплинне обприскування розпилювачами з великими 
отворами. 

До переваг застосування ґрунтових препаратів слід віднести можливість поєднання їх внесення 
з проведенням інших агротехнічних операцій (сівба, культивація, боронування), а також більш 
тривалий термін обробки ґрунту (до сходів культури). 

Відомі три способи внесення ґрунтових препаратів: 
1) обприскування поверхні ґрунту, після чого препарат під дією опадів проникає в ґрунтові 

шари; 
2) внесення ґрунтових гербіцидів на поверхню ґрунту з подальшою заробкою препарату в 

ґрунтові шари грунтооброблюючими знаряддями; 
3) внесення препарату в ґрунт на певну глибину у вигляді горизонтального екрана. 
Внесення гербіцидів на поверхню ґрунту не має принципових відмінностей від обприскування 

вегетуючих рослин. Зазвичай при обприскуванні ґрунту застосовуються великі норми витрати 
робочої рідини при меншому ступені її дисперсності. 
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При внесенні ґрунтових гербіцидів перевагу потрібно віддавати обприскувачам, які мають 

велику місткість баку. Це забезпечує більш високу продуктивність обробок. Монтовані обприскувачі 
доцільно використовувати на полях невеликих розмірів. Якщо обприскування проводиться при 
високій вологості гранту, коли прохідність наземних машин утруднена, то доцільно застосовувати 
крупнокраплинне розпилювання рідини авіаційною технікою. 

Стрічкове внесення ґрунтових гербіцидів здійснюється одночасно з посівом просапних культур. 
Нанесення гербіцидів на поверхню ґрунту з подальшою їх заробкою ґрунтообролювальною 

технікою має широке застосування. 
При цьому способі слід звернути увагу на знаряддя для заробки препарату в ґрунт. 
Внесення гербіцидів у ґрунт у вигляді горизонтального екрана вимагає створення спеціальних 

пристосувань із робочим органом, що рухається в шарі ґрунту. 
В умовах достатнього зволоження ґрунту гранульовані гербіциди дають добрі результати при 

внесені їх у допосівний період, без заробки. 
Поряд із перевагами, гранульовані препарати мають і суттєві недоліки, порівняно з рідинами: 

на токсичну дію гранульованих гербіцидів впливає вологість ґрунту, вони містять невеликий 
відсоток діючої речовини, тому норми витрати їх високі, що збільшує вартість обробок. 

Поряд із традиційними способами застосування гербіцидів відомо використання робочих рідин 
у вигляді піни. При цьому об’єм багаторазово збільшується порівняно з об’ємом рідини: піна добре 
розтікається по обробленій поверхні; підвищується утримання гербіциду на рослинах; знесення 
проявляється у меншому ступені, ніж при розпиленні рідин; піну добре видно на оброблюваних 
рослинах або ґрунті. 

При встановленні норми витрати гербіцидів потрібно керуватися «Переліком пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (уточнюється щорічно). Правильний 
розрахунок норми (дози) витрати гербіцидів має винятково важливе значення, тому що перевищення 
норми може викликати пошкодження культури й зниження врожаю, а зменшення її веде до зниження 
ефективності гербіцидів у придушенні бур’янів, що також знижує врожай і збільшує забур’яненість. 

Для всіх гербіцидів дослідним шляхом установлені оптимальні норми витрати стосовно різних 
культур, визначені також строки й способи їх внесення. 

Установлювати норму витрати потрібно в кожному конкретному випадку залежно від видового 
складу бур’янів, ступеня забур’яненості, механічного складу ґрунту, вмісту в ньому органічної 
речовини. Необхідно також враховувати погодні умови під час застосування гербіцидів і можливу 
залишкову їх дію на наступні культури в сівозміні.  

Так, ґрунтові гербіциди рекомендується застосовувати на ґрунтах, легких за механічним 
складом у мінімальних нормах, на середніх і важких суглинках – в середніх, а на чорноземах із 
високим умістом гумусу й великою поглинаючою здатністю – в максимальних нормах. 

При внесенні гербіцидів стрічковим способом норма витрати розраховується за формулою: 
          S 

Дс = Д — , 
          М 

де Дс – норма витрати гербіцидів при стрічковому внесенні, кг/га;  
Д – норма витрати при суцільному внесенні, кг/га;  
S – ширина стрічки обприскування, см;  
М – ширина міжрядь, см. 
Орієнтовні норми витрати рідини для наземних обприскувачів (л/га): 
– гербіциди, контактні – 300-600; 
– гербіциди, системні – 150-300; 
– гербіциди ґрунтової дії – 300-400. 
Концентрація розчину змінюється залежно від норми витрати рідини, що пов’язано з 

використанням наземної або авіаційної апаратури, і розраховується за формулою: 
 Д * 100 

К = —————, 
 Q 

де К – концентрація робочого розчину, %;  
Д – норма витрати гербіциду по препарату, кг, л/га;  
Q – норма витрати рідини, л/га. 
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Характеристики гербіцидів, дозволених до використання в Україні  
 

Назва препарату 
(діючої речовини) 

фірма, країна 

Норма 
витрати 

препарату, 
(кг/га, л/га) 

Культура, 
об’єкт, що 

обробляється 

Об’єкт, проти 
якого 

обробляється 

Спосіб, час 
обробок, 

обмеження 

Строк 
останньої 
обробки, (в 

днях до 
збирання 
врожаю) 

Максима
льна 

кратніст
ь обробок 

*Авангард, к.е. 
(метолахлор, 960 
г/л) ТОВ 
«Хімагромаркетинг
», Україна  
Виробник – 
Санрайз Кемікалз 
Лтд., Китай 

1,0-1,6 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до сходів 
культури 

- 1 

*Аватар, КЕ 
(ацеталохлор, 
900г/л), ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 

1,5-3,0 Соняшник  
Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, або 
до сходів культури 
(в зоні 
недостатнього 
зволоження – із 
загортанням) 

- 1 

37,5-50,0 г/га Ячмінь ярий 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4Д, 
буряни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культур ( у фазі 2-4 
листків у 
однорічних, розетки 
у багаторічних 
бурянів) 

- 1 

*Аврора 40, ВГ 
(карфентразол-
етил, 400г/кг), ф. 
«ФМСі Кемікал 
Інтернешнл АГ», 
Швейцарія 

37,5-50,0 г/кг Пшениця 
озима 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4Д, 
буряни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культур рані фази 
розвитку бурянів) 

- 1 

04,-0,6 Зернові 
злакові 

Обприскування 
посівів з фази 
кущіння до 
утворення 1-2 
міжвузлів культур  

- 1 

04,-0,6 Просо  

Обприскування від 
початку фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 

- 1 

*Агент, СЕ (2,4-
дихлорфенокси-
оцитової  кислоти 
2-єтилгексиловий 
ефір. 452г/л, у 
кислотному 
еквівалентні – 
300г/л + флора 
сулам, 6,25г/л), 
ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 04,-0,6 Сорго  

Однорічні   
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4Д і 
МЦПА та  деякі 
багаторічні 
дводольні 
буряни Обприскування 

культури у фазі 3-5 
листків (буряни у 
ранні фазі їх росту) 

- 1 

0,6-1,2 Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів, за висоти 
пирію 10-15 см)  

- 1 

*Агіл 100, к.е. 
(пропахізофоп, 100 
г/л)  
ф. «Мактешим-
Аган Індастріз 
Лтд.», Ізраїль 

0,8-1,2 Льон-
довгунець 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів, за висоти 

- 1 
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пирію 10-15 см)  

0,6-0,8 Цибуля Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів)  

30 1 

1,0-1,2 Цибуля Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (за 
висотою пирію 10-
15 см) 

30 1 

0,6-0,8 Соняшник Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів) 

- 1 

1,0-1,2 Соняшник Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (за 
висотою пирію  
10-15 см) 

- 1 

0,6-0,8 Томати Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів) 

30 1 

1,0-1,2 Томати Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (за 
висотою пирію  
10-15 см) 

30 1 

0,6-0,8 Капуста 
білокачанна 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів) 

50 1 

1,0-1,2 Капуста 
білокачанна 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (за 
висотою пирію  
10-15 см) 

50 1 

0,8-1,2 Соя 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів, за висоти 
пирію 10-15 см) 

- 1 

0,6-1,2 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів, за висоти 
пирію 10-15 см) 

- 1 

0,6-1,2 Горох Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів, за висоти 

- 1 



 8 
пирію 10-15 см) 

0,6-1,2 Сади 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури по 
вегетації (від фази 
2-3 листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів, за висоти 
пирію 10-15 см) 

- 1 

0,5-0,7 Ріпак озимий 
Падалиця 
зернових 
культур 

Обприскування в 
період вегетації (у 
фазі 3-6 листків у 
бур’янів) 

- 1 

0,5-0,6 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі    
1-2 справжніх 
листків) 

- 1 

*Агрохем 
Метамітрон, КС 
(метамітрон, 700 
г/л), ТОВ 
«Компанія 
Агрохімічні 
Технології», 
Україна 2,0 Буряки 

цукрові 

Однорічні 
дводольні 
буряни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів, наступні – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

- 3 

*Агроацетохлор, 
КЕ (ацетолохлор, 
900), ТОВ 
«Компанія 
Агрохімічні 
Технології», 
Україна 

1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
грунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Агродикамба, РК 
(дикам ба, 480 г/л), 
ТОВ «Компанія 
Агрохімічні 
Технології», 
Україна 

0,3 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущеня до початку 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Агрогліфосат, 
РК (гліфосат у 
формі 
ізопропіламінової 
солі, 480 г/л), ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 

3,0-8,0 

Землі 
несільсько-
господарсь-

кого 
користування 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
бурянів у період їх 
активного росту 

- 1 

*Агропрометрин, 
КС (промероин, 
500г/л) ТОВ 
«Компанія 
Агрохімічні 
Технології», 
Україна 

0,8-1,0 
Пшениця 

озима та ярий 
ячмінь 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від 
початкути фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,5 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
культури 

- 1 

0,7 Томати 
росадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскуваня 
грунту до висадки 
росади у грунт, або 
через 15-20 днів 
після висаджування 
росади у грунт 

- 1 

1,5 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскуваня 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Адвокат, КС 
(метри бузин, 
600г/л), ТОВ 
«Нетрус ЛТД», 
Україна 

0,5-0,7 Соя Однорічні 
дводольні та 

Обприскуваня 
грунту до появи 

- 1 



 8 
злакові бур’яни сходів культури 

0,8-1,0 Кукурудза  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскуваня 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,3-0,5 Кукурудза  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 3-5 
листків 

- 1 

0,5+ 0,3-0,5 Кукурудза  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Перше внесення – 
обприскування 
грунту до появи 
сходів культри, 
друге у фазі 3-5 
листків 

- 2 

*АгроМаркс 75, 
в.р. 
(МЦПА кислота у 
формі 
диметилламінної 
солі, 750 г/л), ф. 
«Нуфарм Лтд.», 
Велика Британія 

0,8-1,0 
Пшениця 

озима та ярий 
ячмінь 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння 

- 1 

1,0 Пшениця 
озима 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів від початку 
кущіння культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

*Аксіал 045 EC, 
к.е. 
(піноксадені, 45 
г/л), ф. «Сингента» 
Швейцарія 

1,0 Ячмінь ярий Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів від початку 
кущіння культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

0,5 Горох на 
зерно 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків у культури 

- 1 
*Агростар в.р. (2-
метил-4-
хлорфеноксиоцтов
ої кислоти 
диметиламінна 
сіль, 500 г/л), ТОВ 
Компанія 
«Укравіт» ТОВ 
«Фабрика 
Агрохімікатів», 
Україна  
Виробник: «Ред  
Сан Груп», Китай 

0,7-1,2 
Льон –

довгунець (на 
технічні цілі) 

 

Обприскування  у 
фазі ялинки, за 
висоти  культури 3-
10см 

- 1 

*Аденго 465 SC, 
к.с.  
(тієнкарбазон-
метил, 90 г/л + 
ізоксафлютол, 225 
г/л + 
ципросульфамід, 
150 г/л), ф. «Байєр 
Кроп Саєнс АГ», 
Німеччина 

0,35-0,5 Кукурудза 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
після сівби, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Адор 750, в.г.  
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), ф. 
«Камінова А/С», 
Данія 15 г/га Ячмінь ярий 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури (2-
4 листки у 
однорічних, фаза 
розетки у 
багаторічних 
бур’янів) 

- 1 
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20-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння до появи 
прапорцевого 
листка включно (2-4 
листки у 
однорічних, фаза 
розетки у 
багаторічних 
бур’янів, 1-2 
міжвузля у 
підмаренника 
чіпкого) 

- 1 

20-25 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази  
2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Атлант в.г.  
(трибенурон-
метил, 750 г/кг),  
ЗАТ «Транс Оіл», 
Україна  
Виробник: 
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

10-15 г/га Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази  
2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Атлантікс к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна  
Виробник: Янгжоу 
Піонер Кемікал Ко. 
Лтд, Китай 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

1,5-1,8 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту після сівби 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

*Атлас, к.е.  
(металохлор, 960 
г/л),  
«Давкем Лтд.», 
США  
Виробник: 
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

2,6 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту після сівби 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

*Аценіт А 880, к.е. 
(ацетохлор, 800 г/л 
+ антидот АД-67, 
80 г/л),  ф. Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз Лтд., 
Ізраїль 

2,0-3,5 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-2,5 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Ацетоган 900, 
к.е. (ацетохлор, 
900 г/л) ф. Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз Лтд., 
Ізраїль 

1,5-2,5 Соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Ацтек, к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л),  ТОВ 
«Агрохімконтракт»
, Україна 
Виробник: Джінан 
Кесайджінонг Хім 
Ко, ЛТД, Китай 

2,0-3,0 Соняшник 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 
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*Альфа-Бентазон, 
в.р.   
(бентазон, 480 г/л) 
ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
«Меатон Лімітед», 
Великобританія. 

1,5-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-3 справжніх 
листків культури 

- 1 

*Альфа-
Бригадир, КЕ 
(десмедифам, 71г/л 
+ фенмедифам, 
91г/л + етофумезат, 
121г/л), ТОВ 
«Альфа хімгруп», 
Україна  

1,0+ 
1,0+ 
1,0 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та  
деякі злакові 
бур’яни 

Перше 
обприскування за 
появи сходів 
бурянів, друге і 
третє – через 10-14 
днів, після 
виростання хвилі 
бурянів 

- 3 

*Альфа-Дикамба, 
в.р.к.  
(дикамба, 480 г/л) 
ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
«Меатон Лімітед», 
Великобританія. 

0,2-0,3 
Ячмінь ярий, 

пшениця 
озима 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 
кущення до виходу 
в трубку 

- 1 

15 г/га + ПАР 
«Альфалип» 

1,0 л/га 
Кукурудза 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-7 листків у 
культури 

- 1 
*Альфа-Маїс, в.г.  
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/кг) 
ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
«Меатон Лімітед», 
Великобританія. 

15г/л без 
ПАР 

«Альфалип» 
Кукурудза 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-7 листків у 
культури 

- 1 

*Альфа-Нуфорон, 
ВГ (нікосульферон 
–метил, 750г/кг), 
ТОВ «альфа 
Хімгруп», Україна 

0,05-0,07кг/га 
+ ПАР 

«Альфалип», 
0,1л на 100л 

води  

Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-10 листків у 
культури 

- 1 

*Альфа-Піралід, 
в.р.  
(клопіралід, 300 
г/л) ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
«Меатон Лімітед», 
Великобританія. 

0,3-0,4 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни 

Обприскування 
посівів за появи 1-3 
пар справжніх 
листків культури 

- 1 

*Альфа-
Прометрин, к.с.  
(прометрин, 500 
г/л) ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
«Меатон Лімітед», 
Великобританія. 

2,0-4,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
культури 

- 1 

*Альфа-Стар, в.г.  
(трибенурон-
метил, 750 г/кг) 
ЗАТ „Альфа-
Хімгруп”, Україна. 
Виробник – 
Меатон Лімітед, 
Великобританія. 

0,020-0,025 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

*Альфа-Стар-Дуо, 
в.г.  
(трибенурон-
метил, 250 г/кг + 
тифенсульфурон- 

30-60г/га Пшениця та 
ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

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

- 1 
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метил, 500г/кг) 
ТОВ„Альфа-
Хімгруп”, Україна. 
Виробник – 
Меатон Лімітед, 
Великобританія. 

листка культури 
включно 

*Аматор, ВГ 
(амідосульфорон,7
50г/кг), ТОВ 
«Хімагромарке-
тинг», Україна 

0,02кг/га Пшениця, 
ячмінь 

Однорічні  та 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
посівів, від фази 2-3 
листків до появи 
прапорцевого 
листка культури 
включно 

- 1 

*Амилин Супер, 
КЕ (2,4-дихлор-
феноксиоцтова 
кислота у формі 
диметиламінної 
солі, 600 г/л)  ТОВ 
«Нертус», Україна  
Виробники: 
«Петерс енд Бург 
Лтд.», Угорщина, 
«Янгжоу Нешинел 
Кемікал Вестжонг 
Кампані», Китай 

0,6-0,8 Пшениця, 
ячмінь 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
(осот рожевий) 
двосімядольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазу кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,7-1,2 Озима 
пшениця 

Однорічні  та 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння культури 
до виходу в трубку 

- 1 

*Амінка  в.р.  (2,4-
дихлор-
феноксиоцтова 
кислота у формі 
диметиламінної 
солі, 600 г/л)  ТОВ 
«Нертус», Україна  
Виробники: 
«Петерс енд Бург 
Лтд.», Угорщина, 
«Янгжоу Нешинел 
Кемікал Вестжонг 
Кампані», Китай 

0,7-1,2 Кукурудза 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

1,0-1,2 
Зернові 
злакові 

культури 

Однорічні  та 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущення 
культури 

- 1 

*Амсоль, РК 2,4-
дихлор-
феноксиоцтова 
кислота у формі 
диметиламінної 
солі, 600 г/л)  ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 

1,0-1,2 Кукурудза 

Однорічні  та 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

5,0-6,0л/га Буряки 
цукрові 

Однорічні  
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі 1-
2 справжніх листків 
культури 

- 1 

*Амстор, КС 
(метамітрон, 
700г/л), ТОВ 
«АПК-Сервіс», 
Україна 

2,0+ 
2,0+ 
2,0 

Буряки 
цукрові 

Однорічні  
дводольні  
бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів, наступні – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

- 3 

*Амінопелік 600 
SL, в.р.к. 
(2,4-
дихлорфеноксиоцт
ова кислота у 
формі 
диметиламінної 
солі, 600 г/л), 

1,0-1,2 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури (на 
ранніх фазах росту 
бур’янів) 

- 1 
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АТ «Рокіта Агро», 
Польща 

0,2-0,4+ ПАР 
«Посейдон» 

0,6-1,2 
Соя Однорічні 

злакові 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків у бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,6-0,8 + ПАР 
«Посейдон» 

1,8-2,4 
Соя Багаторічні 

злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 15-20 см 

- 1 

0,2-0,4+ ПАР 
«Посейдон» 

0,6-1,2 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-4 
листків (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Антей к.е. 
(клетодим, 240 г/л),  
ЗАТ «Транс Оіл», 
Україна 
Виробник: 
Женджіанг Агрін 
Компані ЛТД, 
Китай 

0,6-0,8 + ПАР 
«Посейдон» 

1,8-2,4 

Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів за висоти 
10-15 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

3,0-5,0 Пари 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів   

- 1 

*Антибур’ян в.р. 
(гліфосату 
ізопропіламінна 
сіль, 480 г/л + 
дикамба, 60 г/л), 
ТОВ «Компанія 
Укравіт», Україна 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна Виробник 
Нанджінг Ессенс 
Файн-Кемікл 
Ко.ЛТД, Китай 3,0-5,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-
передач, газо- 

та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування  
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
„Омега” 0,6-

1,2 

Цукрові 
буряки 

Однорічні 
злакові 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у бур’янів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Антизлак, к.е. 
(клетодим, 240 г/л) 
ЗАТ „Альфа-
Хімгруп”, Україна. 
Виробник – 
Меатон Лімітед, 
Великобританія. 0,4-0,8 + ПАР 

„Омега” 1,2 – 
2,4 

 Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-20 см., 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

1,0-1,5 Ріпак, гірчиця, 
соя 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків у 
бурянів 

- 1 
*Антипирій, к.е., 
(хізалофоп-п-
тефурил, 40 г/л), 
ТОВ “Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна Виробник 
Нанджінг Ессенс 
Файн-Кемікл 
Ко.ЛТД, Китай 

1,5-2,0 Ріпак, гірчиця, 
соя 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бурянів 10-15 см 

- 1 

0,6-0,8 
Буряку 

цукрові, ріпак, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків у 
бурянів 

- 1 
*Антіграсс М-
Зоря, КЕ 
(хізалофоп-п-
тефурил, 125 г/л), 
ТОВ 
“Агрохімікат”, 

1,0-1,2 
Буряку 

цукрові, ріпак, 
соняшник, соя 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 

- 1 
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Україна бурянів 10-15 см 

*Апач в.г. 
(римсульфурон, 25 
г/кг + дикамби 
натрієва сіль, 468 
г/кг), ТОВ 
«Аврора-2», 
Україна  
Виробник: “Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко ЛТД”, 
Китай (Гонконг) 

0,4-0,5 кг/га 
+ ПАР 

«Флокс» 0,2 
л/га 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 2-5 
листків 

- 1 

1,0-2,0 

Буряки 
цукрові, 

соняшник, 
ріпак, соя 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування від 
фази з листків до 
кінця кущіння 
однорічних 
злакових бур’янів, 
за висоти пирію 15-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Арамо 45, к.е. 
(тепралоксидим, 45 
г/л),  
Ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина 

1,2-2,3 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування від 
фази з листків до 
кінця кущіння 
однорічних 
злакових бур’янів, 
за висоти пирію 15-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Арбітер 50, з.п. 
(трифлусульфорон-
метил, 500г/кг), ф. 
«Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнс Сарл.», 
Швейцарія 

30г/га з ПАР 
Тренд 90, 
200мл/га 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 

Обприскування по 
сходах культури ( 
від появи сім’ядоль 
до фази 2 листків у 
бурянів) 

- 3 

4,0-8,0 Плодові та 
виноградники 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною або 
влітку 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
картоплі, 
зернових, 
овочевих 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів весною, за 
2 тижні до 
висівання 
(виключити всі 
механічні 
обробітки, крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 

баштанних, 
соняшнику 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-6,0 Пари 
Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

*Аргумент,  в.р.  
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті – 360 
г/л), 
ТОВ «Нертус», 
Україна  
Виробники: 
«Петерс енд Бург 
Лтд.», Угорщина, 
ф. «Янгжоу 
Нешинел Кемікал 
Вестжонг 
Кампані», Китай 

2,0 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування за 2 
дні до появи сходів 
культури 

- 1 
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3,0-6,0 

Землі не 
сільськогоспо

дарського 
користування 

(смуги 
відчудження 

ліній 
електропереда

ч, газо- та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

4,0-8,0 Плодові та 
виноградники 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною або 
влітку 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
зернових, 
картоплі, 
овочевих 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів весною, за 
2 тижні до 
висівання 
(виключити всі 
механічні 
обробітки, крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 

баштанних, 
соняшнику 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-6,0 Пари 
Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

2,0 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування за 2 
дні до появи сходів 
культури 

- 1 

*Аргумент Форте,  
в.р.  
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті – 360 
г/л), 
ТОВ «Нертус», 
Україна  
Виробники: 
«Петерс енд Бург 
Лтд.», Угорщина 

3,0-6,0 

Землі не 
сільськогоспо

дарського 
користування 

(смуги 
відчудження 

ліній 
електропереда

ч, газо- та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні   
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Арена, к.с. 
(етофумезат, 500 
г/л),  
ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
Меатон Лімітед, 
Великобританія 

2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 2-3 
листків 

- 1 

*Арес, КЕ 
(ацетолохлор, 
900г/л), ТОВ 

3,0 Кукурудза 
Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
грунту до сівби, або 
до появи сходів 

- 1 
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«Кернел- Трейд», 
Україна 

бур’яни культури 

20г/га Пшениця, 
ячмінь 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі 2,4-Д  
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку ( у раній 
фазі росту бурянів) 

- 1 

*Аркан 75, ВГ 
(амідосульфурон, 
750г/кг), ф. «Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Саєнс АГ», 
Німеччина 

20-30г/га Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі 2,4-Д 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

2,0-2,5 Картопля 

Однорічні 
однодольні та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 
(після нагортання 
гребенів) 

- 1 

*Артист 41,5, ВГ 
(флуфенацет, 
250г/кг + метри 
бузин, 175 г/кг), ф. 
«Байєр КропСаєнс 
АГ», Саєнс АГ», 
Німеччина 2,0-2,5 Соя 

Однорічні 
однодольні та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Астагад 500, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Астарта-Київ», 
Україна 

4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, під 
час сівби, або до 
появи сходів 
культури  

- 1 

*Астаміл 40, КС 
(нікосульферон, 
40г/л), ТОВ 
«Астарта-Київ», 
Україна 

1,0-1,2 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові 
дводольні та   
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Астанал 274 ЕС 
к.е. (фенмедифам, 
91 г/л + 
десмедифам, 71 г/л 
+ етофумезат, 112 
г/л),  ТОВ 
«Астарта-Київ», 
Україна Виробник: 
Янгжоу Піонер 
Кемікал Ко. Лтд, 
Китай 

1,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазу 
сім’ядоль культури, 
наступні 
обприскування з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

*Астанес 900, КЕ 
(ацетолохлор, 
900г/л), ТОВ 
«Астарта-Київ», 
Україна 

1,5-3,0 Кукурудза  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Астарг 125 ЕС 
к.е. (хізалофоп-п-
етил, 125 г/л), ТОВ 
«Астарта-Київ», 
Україна Виробник: 
Янгжоу Піонер 
Кемікал Ко. Лтд, 
Китай 

1,2 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

*Астера в.р. 
(клопіралід, 300 
г/л),  ТОВ «Рекорд-
агро», Україна  
Виробник: Янгжоу 
Піонер Кемікал Ко. 
Лтд, Китай 

0,35 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів за появи 1-3 
справжніх листків 
культури 

- 1 

*Астерікс 700 к.с. 
(метамітрон, 700 
г/л), ТОВ 

2,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 

- 3 
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«Астарта-Київ», 
Україна  
Виробник: Янгжоу 
Піонер Кемікал Ко. 
Лтд, Китай 

бур’яни бур’янів, наступні – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

*Астероїд 960, КЕ 
(метолохлор, 
960г/л), ТОВ 
«Астарта-Київ», 
Україна 

1,6-1,8 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Асталід, РК 
(клопіралід, 
300г/л), ТОВ 
«Астарта-Київ», 
Україна 

0,3-0,5 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів за появи  
1-3 справжніх 
листків культури 

- 1 

3,5 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Астрел Плюс, СЕ 
(ацетохлор, 400г/л 
+ тербуталазин, 
214г/л + фузарізол, 
15г/л(антидот)), ф. 
«Оксон Груп», 
Італія 

3,5 Кукурудза  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання у 
фазі 2-4 листків 
культури, але не 
більше 2 справжніх 
листків у бурянів 

- 1 

20-25 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази  
2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Атлант в.г.  
(трибенурон-
метил, 750 г/кг),  
ЗАТ «Транс Оіл», 
Україна  
Виробник: 
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

10-15 г/га Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази  
2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Атлантікс к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна  
Виробник: Янгжоу 
Піонер Кемікал Ко. 
Лтд, Китай 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

1,5-1,8 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту після сівби 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

*Атлас, к.е.  
(металохлор, 960 
г/л),  
«Давкем Лтд.», 
США  
Виробник: 
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

2,6 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту після сівби 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

*Аценіт А 880, к.е. 
(ацетохлор, 800 г/л 
+ антидот АД-67, 
80 г/л),  ф. Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз Лтд., 
Ізраїль 

2,0-3,5 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Аценор, КЕ 
(ацетолоїлор, 
900г/л), ТОВ 
«Кеміагротрейд», 

3,0 Кукурудза, 
соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 
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Україна 

2,0-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-2,5 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Ацетоган 900, 
к.е. (ацетохлор, 
900 г/л) ф. Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз Лтд., 
Ізраїль 

1,5-2,5 Соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Ацет-топ, КЕ 
(ацетохлор, 900 
г/л),  ф. «ДВА Агро 
ГмбХ», Німеччина  

1,5-3,0 Кукурудза, 
соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Ацтек, к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л),  ТОВ 
«Агрохімконтракт»
, Україна 
Виробник: Джінан 
Кесайджінонг Хім 
Ко, ЛТД, Китай 

2,0-3,0 Соняшник 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-4,0 Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни, 
у т.ч. пирій 
повзучий 

Обприскування по 
вегетуючої культурі 
у фазі 2-4 листків у 
однорічних бур’янів 
та за висоти 
багаторічних 10-15 
см 

- 1 

1,0-2,0 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючоїультурі у 
фазі 2-4 листків у 
бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів  
10-15 см 

- 1 

1,0-2,0 

Буряки 
цукрові, 
буряки 
столові, 
морква, 
капуста 

білокачанна, 
цибуля всіх 
генерацій 

(крім цибулі 
на перо) 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 

Буряки 
цукрові, 
буряки 
столові, 
морква, 
капуста 

білокачанна, 
цибуля всіх 
генерацій 

(крім цибулі 
на перо) 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів  
10-15 см 

- 1 

*Ачіба 50 ЕС, к.е. 
(хізалофоп-П-етил,  
50 г/л),  
Ф. «Ніссан Кемікал 
Індастріз Лтд.», 
Японія 

2,0-3,0 Льон-
довгунець 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
«ялинки» культури 

- 1 
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(за висоти пирію 
повзучого 10-15 см) 
Забороняється 
використання олії 
для харчування та в 
харчовій 
промисловості 

1,5 Коноплі Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
15 см. 
Забороняється 
використання олії 
для харчування та в 
харчовій 
промисловості  

- 1 

1,0-2,0 Томати Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-2 справжніх 
листків у культури 
або через 15-20 днів 
після висаджування 
розсади 

- 1 

1,0-2,0 Огірки Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-2 справжніх 
листків у культури 

- 1 

1,0-1,5 Ріпак ярий Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-2 справжніх 
листків у культури 

- 1 

2,0-3,0 Ріпак ярий Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
у фазі 3-6 листків у 
бур’янів 

- 1 

2,0-4,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
однорічних, 10-15 
см багаторічних 
бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 Картопля  Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскувати 
незалежно від фази 
ровитку культури за 
висоти багаторічних 
10-15 см бурянів 

- 1 

3,0-4,0 Картопля Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскувати 
незалежно від фази 
ровитку культури у 
фазі 2-4листків у 
однорічнх бурянів 

- 1 

1,0-2,0 Соя, ріпак 
ярий 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскувати 
незалежно від фази 
ровитку культури у 
фазі 2-4листків у 
однорічнх бурянів 

- 1 

*Багіра Супер, 
к.е. 
(квізалофоп-п-
етил, 50 г/л) ЗАТ 
«Альфа-Хімгруп», 
Україна. 
Виробник – 
Меатон Лімітед, 
Великобританія 

2,0-3,0 Соя, ріпак 
ярий 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскувати 
незалежно від фази 
ровитку культури за 
висоти багаторічних 
10-15 см бурянів 

- 1 

*База-М, РК 
(бентазон, ь480г/л), 
ТОВ «АПК-
Сервіс», Україна 

1,5-3,0 Соя Однорічні 
дводольні 

Обприскування у 
фазі 1-3 справжні 
листки у культури 

- 1 

2,0-4,0 

Пшениця 
озима та яра, 
жито, ячмінь, 

овес 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

*Базагран, в.р.  
(бентазон, 480 г/л),  
ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина  

2,0-4,0 Просо Однорічні Обприскування у - 1 



 8 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

фазі 3-х листків у 
культури 

2,0-4,0 

Ярі зернові 
(пшениця, 

ячмінь, овес) 
із підсівом 
конюшини 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування 
після розвитку 1-го 
трійчастого листка 
у конюшини, у фазі 
кущіння зернових 

- 1 

2,0 

Ярі зернові 
(пшениця, 

ячмінь, овес) 
із підсівом 
люцерни 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-2 справжніх 
листків у люцерни, 
у фазі кущіння 
зернових 

- 1 

2,0-4,0 Рис 
Бульбоочерет та 
інші болотні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

2,0-4,0 Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків у 
культури 

- 1 

3,0 Горох на 
насіння 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-6 листків у 
культури 

- 1 

3,0 Льон-
довгунець 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі «ялинки», за 
висоти культури 3-
10 см 

- 1 

1,5-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-3 справжніх 
листків у культури 

- 1 

4,2 Хміль віком 
понад 3 роки 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
після 1-го 
обгортання за 
висоти бур’янів 10-
15 см 

- 1 

2,0 
Люцерна 1-го 
року вегеціїї 
(насінинки) 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-2 справжніх 
листків у культури 

- 1 

3,0-6,0 

Конюшина 
польова 1-го 
та 2-го років 
вегетації та 
насіннєві 

посіви 
конюшини 
польової, 
повзучої, 
гібридної 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
період весняного 
відростання до 
початку 
стеблування 
культури за висоти 
рослини 10-15 см 

- 1 

3,1 М’ята перцева 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-6 листків у 
культури 

- 1 

1,0 Райграс 
однорічний 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
навесні у фазі 
кущіння культури 

- 1 

2,0-3,0 Пшениця, 
ячмінь, овес 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння культури 

- 1 

*Базагран М, в.р.  
(бентазон, 250 г/л + 
МЦПА, 125 г/л),  
ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина  

2,0-3,0 Зернові ярі та 
озимі 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 

Обприскування 
посівів після 

- 1 
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(пшениця, 

овес, ячмінь) з 
підсівом 

конюшини 

стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

розвитку 1-го 
трійчастого листка 
у конюшини (у фазі 
кущіння зернових) 

2,0-3,0 Льон-
довгунець 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2М-4Х 

Обприскування у 
фазі «ялинки», за 
висоти культури 3-
10 см. 
Забороняється 
використання олії у 
харчовій 
промисловості 

- 1 

2,0-3,0 Рис 
Бульбоочерет та 
інші болотні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2 
листків до фази 
кущіння культури 

- 1 

2,0-3,0 Горох 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 5-6 
листків культури 

- 1 

1,5-3,0 Соя  
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-3 
справжніх  листків 
культури 

- 1 

*Базан, РК 
(бентазон, 480 г/л), 
ТОВ «Акваріус і 
К», Україна 

3,0 Горох 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2М-4Х 

Обприскування 
посівів у фазі 5-6 
листків культури 

- 1 

*Базис 75, в.г.  
(римсульфурон, 
500 г/кг + 
тифенсульфурон-
метил, 250 г/кг),  
Ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

2025 г/га + 
200 мл/га 

ПАР Тренд 
90 

Кукурудза на 
зерно, силос, 
зелений корм 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 2-5 
листків 

- 1 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, під 
час сівби, або до 
появи сходів 
культури 

- 1 

3,0-4,0 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

90 1 

*Байпас, к.с.  
(прометрин, 500 
г/л), 
ТОВ «АПК-
Сервіс», Україна, 
виробник – 
«Суперус Ко. 
Лтд.», Китай  
 

2,0-3,0 Морква 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
появи сходів або у 
фазі 1-2 справжніх 
листків культури 

120 1 

*Байрон в.г.  
(римсульфурон, 
500 г/кг + 
тифенсульфурон- 
метил, 250 г/кг), ІП 
“Брітіш Еко Сістем 
Текнолоджі”, 
Україна Виробник: 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко”ЛТД”,Китай 
(Гонконг)  

20- 25 г/га + 
200 мл/га 
ПАР Йорк 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 2-5 
листків 

- 1 

0,6-0,8 
Буряки 

цукрові,ріпак, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
культури у фазі 2-4 
листків у бурянів 

- 1 

*Баккард, КЕ 
(хізалофон-п-етил, 
125г/л), «грі фар 
С.А.»,Бельгія 

1,0-1,2 Буряки Багаторічні Обприскування - 1 
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цукрові,ріпак, 
соняшник, соя 

злакові бур’яни вегетуючих 
культури за висоти 
бурянів 10-15 см 

0,3-0,5 Пшениця, 
ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 
кущення до 
утворення 1-2 
міжвузлів культури 

- 1 

*Балерина, СЕ (2-
етилгексиловий 
ефір 2,4 
дихлорфеноксиоц-
тової кислоти, 
615г/л + флора 
сулам, 7,4г/л), ЗАТ 
«Фірма «Август»», 
Росія 

0,3-0,5 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у культури 

- 1 

*Бамбу 480, КЕ 
(кломазол, 480г/л), 
ф. «Ротам 
Агрокемікал Юроп 
Лтд», Велика 
Британія 

0,15-0,2 Ріпак 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,15-0,3 

Пшениця 
озима та яра, 
жито, овес, 

ячмінь 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Застосовується з 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури як добавка 
до 2,4-Д та МЦПА 
або у чистому 
вигляді 

- 1 

*Банвел 4S 480 
SL, в.р.к.  
(дикамба дим етил-
амінна сіль, 480 
г/л), ф. «Сингента», 
Швейцарія 

0,4-0,8 Кукурудза 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Застосовується у 
фазі 3-5 листків 
культури як добавка 
до 2,4-Д  або у 
чистому вигляді 

- 1 

0,15-0,3 

Пшениця 
озима та яра, 
жито, овес, 

ячмінь 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни 

Застосовується з 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури як добавка 
до 2,4-Д та МЦПА 
або у чистому 
вигляді 

- 1 

*Барель, в.р.к.  
(дикамба, 480 г/л), 
ТОВ «АПК-
Сервіс», Україна, 
виробник – 
«Суперус Ко. 
Лтд.», Китай  

0,4-0,6 Кукурудза 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Застосовується у 
фазі 3-5 листків 
культури як добавка 
до 2,4-Д  або у 
чистому вигляді 

- 1 

*Барклай Сейсмік 
700, ВГ 
(метамітрон, 
700г/кг), ф. 
«Барклей Кемікалз 
Лтд.», Ірландія 

0,7-2,0кг/га Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
буряни 

Перше 
обприскування – у 
фазі сім’ядоль, 
наступні – з 
інтервалом 8-10 
днів 

- 3 

2,0-5,0 

Поля 
призначені під 

посіви 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
картоплі, 
зернових, 

ріпаку, сої, 
льону, 

овочевих, 
баштанних, 

злакових трав 
на насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні за 
два тижні до 
висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

*Барклей Галлап 
360, в.р.к.  
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), 
ф. «Барклей 
Кемікалз Лтд.», 
Ірландія 

2,0 Картопля Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування за 
два тижні до появи 

- 1 
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бур’яни сходів культури 

2,0-4,0 

Поля 
призначені під 

посіви 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
картоплі, 
зернових, 

ріпаку, сої, 
льону, 

овочевих, 
баштанних, 

злакових трав 
на насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

4,0-6,0 

Поля 
призначені під 

посіви 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
картоплі, 
зернових, 

ріпаку, сої, 
льону, 

овочевих, 
баштанних, 

злакових трав 
на насіння 

Багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-4,0 Пари Однорічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів у період іх 
активного росту 

- 1 

4,0-6,0 Пари Багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів у період іх 
активного росту 

- 1 

3,0-6,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчудження 
ліній електро-
передач, газо- 
та нафтопро-
водів, узбіччя 
доріг, залізни-

чні насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів  

- 1 

*Бату в.г. 
(римсульфурон, 
500 г/кг + 
тифенсульфурон- 
метил, 250 г/кг), 
ТОВ «Рутон», 
Україна  
Виробник: Сінокем 
Хебеи 
Корпорейшн, 
Китай 

20-25 г/га+  
200 мл/га  

ПАР Талант 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
культури у фазі 2-5 
листків 

- 1 

*Бастер, РК 
(бентазон, 250г/л + 
МЦПА, 125г/л),  
ТОВ «Агро-Дельта 
Груп», Україна 

3,0 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування у 
фазу кущення 
культури 

- 1 

*Баста 150, в.р.к. 2,5-3,0 Яблуня Однорічні та Направлене - 1 
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(глюфосинат 
амонію, 150 г/л),  
Ф. «Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Німеччина 

Виноградники багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

обприскування 
вегетуючих 
бур’янів- 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Перше 
обприскування – у 
фазі сімядолей, 
наступні – з 
інтервалом 7-14 
днів за появи 
наступної хвилі 
бурянів 

- 3 

*Бельвердер, КС 
(фенмедифам,, 160 
г/л + десмедифам, 
160 г/л), Ф. 
«Файнкемі Шведа 
ГмбХ», Німеччина 

1,0-1,2 Диня  

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Перше 
обприскування – у 
фазі сімядолей, 
наступні – з 
інтервалом 7-14 
днів за появи 
наступної хвилі 
бурянів 

- 2 

*Бельведер 
Форте, к.с. 
(фенмедифам,, 300 
г/л + десмедифам, 
100 г/л + 
етофумезат, 200 
г/л), Ф. «Файнкемі 
Шведа ГмбХ», 
Німеччина 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі 
однодольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сімядолей, наступні 
– з інтервалом 10-12 
днів за появи 
наступної хвилі 
бур’янів 

- 3 

*Беназол, РК 
(бентазон, 480г/л),  
ТОВ «Компанія 
Агрохімічних 
Технологій», 
Україна 

1,5-3,0 Соя  
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-3 
трійчастих листків 
культури. 
 

- 1 

*Беногол Кварто, 
к.с., (метамітрон, 
300 г/л + 
етофумезат, 100 г/л 
+ фенмедифам, 60 
г/л + десмедифам, 
40 г/л) ТОВ 
«Штефес», Україна 
Виробник ДДЕ 
Фарм АГ, 
Ліхтенштейн 

2,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазу 
сім’ядоль, наступні 
обприскування з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-3 
справжніх листків 
культури. 
 

- 1 

*Бента в.р. 
(бентазон, 480 г/л),  
Шарда Ворлдвайд 
Експорт Пвт ЛТД, 
Індія 

3,0 Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та 2М-4Х, 
бур’яни  

Обприскування 
посівів навесні у 
фазі кущення 
культури 

- 1 

1,5-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-3 
справжніх листків 
культури. 

- 1 

*Бентагран AS, 
в.р. (бентазон, 480 
г/л) 
ТОВ “Клов”, 
Україна, ТОВ 
“Грін Експрес”, 
Україна  
Виробник: 
Нанджінг №1 

3,0 Горох 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 5-6 
листків культури, 
незалежно від фази 
її розвитку. 

- 1 
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Пестисайд Фактрі 
оф Ред Сан Гроуп 
Ко., Лтд., Китай 
*Бета Профі к.е. 
(фенмедифам, 91 
г/л + десмедифам 
,71 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л), Ф. Хелм АГ, 
Німеччина 

3,0 
 

(1+1+1) 

Буряк 
цукровий 

Однорічні  
 
Дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у період 
активного росту 
бур’янів, 
починаючи з фази 
сім’ядоль до фази 2 
справжніх листків 
культури, 
послідовно  

- 
1 
 

3 

*Бетагард, к.е. 
(десмедифам, 71 
г/л + фенмедифам, 
91 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л), ТОВ "Кемікал 
Агро", Україна, 
Виробник -ф. 
"Агрікоптер Азія 
Лімітед", Китай 

1,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
щириця, та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бур’янів, наступні 
обприскування - з 
інтервалом 7-14 
днів 

- 3 

*Беталон –Х к.е. 
(фенмедифам, 91 
г/л + десмедифам, 
71 г/л + 
етофумезат, 110 
г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна 
Виробник:Жіангсу 
Чангквінг 
Агрокемікал Ко. 
Лтд, Китай 

1,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 7-10 
днів 

- 3 

*Бетанал-Експерт 
к.е. (фенмедифам, 
91 г/л + 
десмедифам, 71 г/л 
+ етофумезат, 112 
г/л), Байєр 
КропСаєнс АГ, 
Німеччина 

1,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

*Бетанал Макс 
Про 209 OD о.д. 
(етофумезат, 75 г/л 
+ фенмедифам, 60 
г/л +десмедифам, 
47 г/л +ленацил, 27 
г/л), Байер 
КропСайенс АГ, 
Німеччина 

1,5 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

*Бетапур, КЕ 
(фенмедифам, 91 
г/л +десмедифам, 
71 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л), ф. «ДВА Агро 
ГмбХ», Німеччина 

1,0-1,5 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

*Бетарен Експрес 
АМ, к.е. 
(фенмедифам 60 
г/л+десмедифам 60 
г/л+етофумезат 60 
г/л) 
ЗАТ “Щелково 
Агрохім”, Росія  

2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
бур’янів від фази 
сім’ядоль до 2 
листків з інтервалом 
5-10 днів 

- 2 
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Виробник: ф. 
“Юнайтед 
Фосфорус Лтд.”, 
Індія 

1,0 

Буряки 
цукрові, 
буряки 

кормові. 
буряки 
столові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом  5-10 
днів 

- 3 

* Бетарен Супер 
МД, к.е. 
(фенмедифам 
63г/л+десмедифам 
21 г/л+етофумезат 
126 г/л), ЗАТ 
«Щелково 
Агрохім», Росія 
 1,5 

Буряки 
цукрові, 
буряки 

кормові. 
буряки 
столові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом  5-10 
днів 

- 2 

*Біатлон, ТР (2,4-
дихлорфенокси-
оцитової кислоти 
2-етил-гексиловий 
ефір, 850г/л, у 
кислотному 
еквіваленті – 
564г/л, КЕ – 
триасульфурон, 
750г/л,ВГ), ТОВ 
«Форвард», Росія 

5г/га(триасу-
льфурона, 

ВГ) + 0,5л/га 
(2,4-

дихлорфенок
си-оцитової 
кислоти 2-

етил-
гексиловий 
ефір, КЕ) 

Пшениця 
озима 

Однорічні  та 
деякі 
багаторічні 
дводольн  
бур’яни 

Обприскування у 
фазу кущення - 1 

3,0 
(1,0+1,0+1,0) 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
період активного 
росту бур’янів 
послідовно, 
починаючи з фази 
сім’ядолей, 
наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-12 
днів 

- 3 

*Біттер Екстра, 
к.е. (десмедифам, 
70 г/л + 
фенмедифама 90 
г/л + етофумезат, 
110 г/л), ТОВ 
«Експопродком», 
Україна, виробник 
– «Лабораторіос 
Алкотан С.А,», 
Іспанія 

3,5 (1,5+2,0) Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
період активного 
росту бур’янів 
послідовно, 
починаючи з фази 
сім’ядолей, 
наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-12 
днів 

- 2 

1,0 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль (при появі 
першої, другої, 
третьої хвилі з 
інтервалом 7-14 
днів)  

 3 

1,5 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів (при 
першій і другій 
хвилі з інтервалом 
7-14 днів). 

 2 

*Біцепс Гарант, 
к.е. (70 г/л 
десмедифама+90 
г/л 
фенмедифама+110 
г/л етофумезата), 
ЗАТ Фірма 
“Август”, Росія 

3,0 

Буряки 
цукрові та 

кормові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих рослин 
у фазу 4-х 
справжніх листків у 
культури, в ранні 

 1 
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фази росту бур’янів 

0,4-0,8 Соняшник Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
бур’янів у фазі 2-6 
листків, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

1,4-1,8 Соняшник Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  за 
висоти бур’янів 10-
20 см., незалежно 
від фази розвитку 
культури. 

- 1 

0,4-0,8 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
бур’янів у фазі 2-6 
листків, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

1,4-1,8 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  за 
висоти бур’янів 10-
20 см., незалежно 
від фази розвитку 
культури. 

- 1 

0,4-0,8 Соя Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування за 
висоти бурянів 3-5 
см, незалежно від 
фази розвитку 
культури 

- 1 

1,4-1,8 Соя 

Багаторічні 
злакові бур’яни, 
в т.ч. пирій 
повзучий 

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
15 см, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

0,4-0,8 Ріпак Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см, незалежно від 
фази розвитку 
культури 

- 1 

*Блейд ЕС, к.е. 
(клетодим, 120 г/л) 
ТОВ “Кемікал 
Агро”, Україна 
Виробник ф. 
Агрікоптер Азія 
Лімітед, Китай 

1,4-1,8 Ріпак 

Багаторічні 
злакові бур’яни, 
в т.ч. пирій 
повзучий 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
15 см, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

20-25г/га + 
ПАР Адью 
Ж, 200мл/га 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д і 
МЦПА, та деякі 
багаторічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-3 
листків – кущення 
культури і ранні 
фази росту бурянів 

- 1 

*Бомба, ВГ 
(трибенурон-
метил, 563г/кг + 
флора сулам, 
187г/кг), ЗАТ 
«Фірма «Август»», 
Росія 

25-30/га + 
ПАР Адью 
Ж, 200мл/га 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д і 
МЦПА, та деякі 
багаторічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів у фазі 
прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

*Брітон, КЕ 
(десмедіфам, 71 г/л 
+ фенмедіфам, 91 
г/л + етофумезат, 
112 г/л), «Три 
Дельта Інтернешнл 
Ко. Лтд.», Китай 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обробки – з 
інтервалом 7-10 
днів 

- 3 

*Булат, к.е. 
(десмедіфам, 71 г/л 
+ фенмедіфам, 91 
г/л + етофумезат, 
112 г/л)  
ТОВ «Агросфера», 

1,0 
Буряк 

цукровий, 
кормові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Перше 
обприскування 
бур’янів – у фазі 
сім’ядолей, 
наступні 
обприскування – з 

- 3 
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Україна. 
Виробник – «Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко. Лтд.», 
Китай 

інтервалом 5-10 
днів 

*Бурекс 430 СЦ, 
к.с. 
 (хлоридазон, 430 
г/кг)  
ф. «Дусло А. Т. 
виробничий завод 
Істрохем», 
Словаччина 

5,0-7,5 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
появи сходів або по 
вегетуючій культурі 
з інтервалом між 
обробками 2 тижні 
(по вегетуючих 
бур’янах) 

- 1-2 

1,25-1,5 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування в 
фазісім’ядолей 
культури, друге – 
через 7-10 днів 

- 2 

*Бурефен  Супер 
320, к.е. 
 (фенмедифам, 160 
г/л + десмедифам, 
160 г/л), ф. «Байєр 
Кроп Саєнс АГ», 
Німеччина  2,5-3,0 Буряки 

цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази сім’ядолей до 
фази 2-х справжніх 
листків у культури 

- 1 

*Бутізан  Аватар, 
СЕ (метазахлор, 
333 г/л + 
квінмерак, 83 г/л), 
ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина 

1,75-2,5 Ріпак  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до посіву, до 
появи сходів або у 
фазу 2 справжніх 
листків у культури 

- 1 

*Бутізан  Стар, 
к.с. 
 (метазахлор, 333 
г/л + квінмерак, 83 
г/л), ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина 

1,75-2,5 Ріпак 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до посіву, до 
появи сходів або у 
фазу 2 справжніх 
листків у культури 

- 1 

1,75-2,5 Капуста 
білокачанна 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висаджування 
розсади 

- 1 

1,75-2,5 Капуста 
білокачанна 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту через 1-7 
днів після 
висаджування 
розсади (з 
обов’язковим 
наступним 
поливом) 

- 1 

*Бутізан  400, к.с. 
 (метазахлор, 400 
г/л), ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина 

1,75-2,5 
Ріпак ярий та 

озимий (на 
технічні цілі) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до або після 
сходів культури 

- 1 

*Варяг, КС 
(метазахлор, 380г/л 
+ тербутилазин, 
190 г/л), ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 

4,5 Соняшник, 
кукурудза 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до або після 
сходів культури 

- 1 

*Варяг Тріо,  КС 
(метазахлор, 380г/л 
+ тербутилазин, 
130 г/л + 
мезотріон, 38г/л), 
ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 

4,0 Кукурудза  

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до або після 
сходів культури 

- 1 

*Вебб, в.г. 15-25 г/га Пшениця Однорічні та Обприскування - 1 



 8 
озима і яра багаторічні 

дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

15-25 г/га Жито 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

(трибенурон-
метил, 750 г/кг) ІП 
“Брітіш Еко Сістем 
Текнолоджі”, 
Україна  
Виробник: ф. 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко., Лтд.”, 
(Гонконг), Китай 

15-20 г/га Ячмінь 
озимий і ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів починаючи з 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Вензар 80, з.п.  
(ленацил, 800 г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

1,0-2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до посіву, 
одночасно з посівом 
або до появи сходів 
культур 

- 1 

*Віктор 480 SC 
к.с. (фенмедифам, 
100 г/л + 
десмедифам, 80 г/л 
+ етофумезат, 100 
г/л + метамітрон, 
200 г/л), Хелм АГ, 
Німеччина 

1,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 2 

1,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10 
днів  

- 3 

*Віталон Експерт, 
к.е. (десмедіфам, 
71 г/л + 
фенмедіфам, 91 г/л 
+ етофумезат, 
112 г/л)  ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт», Україна 
Виробники: 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси. 

1,5 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
сім’ядоль та 2-3 
справжніх листків 
культури 

- 2 

*ВІНГ П, КЕ 
(пендиметалін, 
300г/л + диметенід-
П, 212,5г/л), ф. 
БАСФ 
Корпорейшн, США 

2,5-4,0 Соняшник, 
кукурудза 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*ВІТАЛАЙТ, РК 
(імізапір, 33г/л + 
імазамокс, 15г/л), 
ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 

1,0-1,2 

Соняшник 
(гібриди 
стійкі до 

групи 
імідазолінів) 

Злакові та 
дводольні види 
бурянів 

Обприскування 
посівів у фазі 4 
листків культури на 
раніх етапах 
розвитку бурянів 

- 1 

*Вільямс, в.г. 
(клопіралід, 750 
г/кг) 
ІП “Брітіш Еко 
Сістем 
Текнолоджі”, 
Україна 
Виробник: ф. 
“Чайна Кемікал 

0,12-0,2 Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 1-3 
справжніх листків 
культури (фаза 6-8 
листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки – початку 

- 1 
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генеративного 
пагону 2-8 см 
(проти осотів)) 

0,06-0,12 Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні , у 
т.ч. стійкі до 2,4 
Д та багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни  

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,06-0,12 Ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні , у 
т.ч. стійкі до 2,4 
Д та багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,12-0,2 Ріпак озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 6-8 
листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки - початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см 
(проти осотів) 

- 1 

Індастріал і Рісеч 
Ко., Лтд.”, 
(Гонконг), Китай 

0,12-0,2 Ріпак ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 6-8 
листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки - початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см 
(проти осотів) 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посів 
зернових 
культур 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною за 2 
тижні до висівання 
(до обприскування 
виключити всі 
механічні 
обробітки, крім 
закриття вологи) 

- 1 

2,0-4,0 

Однорічні 
злакові та 
дводольні  
бур’яни 

- 1 

*Вимір, в.р. 
(гліфосат у формі 
ізопропіламінної 
солі, 480 г/л) ТОВ 
“Виробниче 
підприємство”Агро
-Союз”, ф. 
“Жеджян Лінгва 
Індастрі Ко., Лтд.”, 
Китай  
Виробник: ф. 
“Жеджян Лінгва 
Індастрі Ко., Лтд.”, 
Китай  

4,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посів 
зернових 
культур 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника - 1 

3,0-5,0 

Поля 
призначені під 

посіви ярих 
зернових 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бур’янів 
восени після 
збирання 
попередника 

- 1 

*Вулкан Плюс, 
в.р. 
 (ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л, + у кислотному 
еквіваленті – 360 
г/л), ТОВ 
"Агросфера", 
Україна, виробник 

2,0-4,0 Пари 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бур’янів 
в період їх активного 
росту 

- 

1-2 (друга 
– за 

необхі-
дністю 



 8 

6,0 Пари 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бур’янів 
в період їх активного 
росту 

- 

1-2 (друга 
– за 

необхі-
дністю 

– «Чайна Кемікал 
Індастріал енд 
Рісеч Ко. Лтд.», 
Китай  

3,0-6,0 

Землі 
несільського 
користування 

(смуги 
відчудження 

ліній 
електропереда

ч, газо- та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бур’янів - 1 

*Галапер 200, КЕ 
(флуроксипір-
мептил, 200г/л), ф. 
«P.U.H. Chemirol 
Sp. Zo.o.», Польща 0,6-1,0 Пшениця 

озима 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
фази прапорцевого 
листка у культури ( 
після появи березки 
польової) 

- 1 

*Галеон, в.р.  
(клопіралід, 267 г/л 
+ піклорам, 67 г/л), 
ТОВ «Агрохім-
контракт», 
Україна, виробник 
– ф. «Джінан 
Кесайджінонг Хим. 
Лтд.», Китай 

0,3-0,35 Ріпак 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 3-4-х листків до 
появи квіткових 
бутонів у культури 

- 1 

*Галера 334 SL, 
в.р.  
(клопіралід, 267 г/л 
+ піклорам, 67 г/л), 
ф. «Доу 
АгроСайенсіс», 
Австрія 

0,3-0,35 
Ріпак озимий 

та ярий 
гірчиця 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від 3-4-х 
листків до появи 
квіткових бутонів у 
культури 

- 1 

0,2-0,3 Ріпак озимий 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні, в 
т.ч. 
коренепарост-
кові,  бур’яни 

Обприскування 
восени або на весні у 
фазу 2-4 справжніх 
листків до фази 
появи квіткових 
бутонів у культури 

- 1 

*Галера Супер, 
РК 
(клопіралід, 267 г/л 
+ піклорам, 80 г/л + 
амінопіралід, 
17г/л), ф. «Доу 
АгроСайенсіс», 
Австрія 

0,2-0,3 Ріпак ярий, 
гірчиця 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні, в 
т.ч. 
коренепарост-
кові,  бур’яни 

Обприскування  у 
фазу 2-4 справжніх 
листків до фази 
появи квіткових 
бутонів у культури 

- 1 

0,8-1,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Галіган 240 ЕС, 
к. е. 
(оксифлуорфен, 
240 г/л),ф. «Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 

0,2 + 0,3 + 0,5 Цибуля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Перша обробка - у 
фазу 1 -2 листочків 
цибулі у початковій 
фазі розвитку 
бур’янів, подальші 
дві - по мірі появи 
нових сходів 

- 3 
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бур’янів з 
інтервалом 7-10 
днів 

25-30г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бурянів 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

*Гальмет 20, РГ 
(метасульфорон-
метил, 200г/кг), ф. 
«P.U.H. Chemirol 
Sp. Zo.o.», Польща 

20-25г/га Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бурянів 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

1,0-2,0 Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 

Буряк 
цукровий 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

1,0-2,0 Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
(тільки стійкі сорти) 

- 1 

2,0-3,0 

Соняшник 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

1,0-2,0 Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 

Ріпак ярий 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

1,0-2,0 Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

*Гамма  Тотал ЕС 
к.е. 
(хізалофоп-п-етил, 
50 г/л) ТОВ 
“Клов”, Україна; 
ТОВ “Грін 
Експрес”, Україна  
Виробник - 
Нанжінг №1 
Пестисайд Факторі 
оф Ред Сан Груп 
Ко., Лтд., Китай 

2,0-3,0 

Соя 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

10 г/га + 200 
мл/га ПАР 

15 г/га без 
ПАР 

Кукурудза 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та триазинів 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 
при ранніх стадіях 
росту бур’янів 

- 1 

*Гармонік WG, 
в.г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/л)  
ТОВ „Клов”, 
Україна; ТОВ 
„Грін-Експрес”, 
Україна 
Виробник: Нанжінг 
№1 Пестисайд 
Факторі оф Ред 
Сан Груп Ко., Лтд., 
Китай 

6-8 г/га + 200 
мл/га ПАР Соя 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 1-2 
трійчастих листків 
культури при ранніх 
стадіях росту 
бур’янів  

- 1 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання 
або до появи сходів 
культури 

30 1 

*Гезагард 500 FW, 
к. с. 
(прометрин, 500 
г/л), ф. «Сингента», 
Швейцарія 

3,0-5,0 Горох на 
зерно, соя, 

Однорічні 
дводольні та 

Обприскування 
грунту до появи 

- 1 
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часник злакові бур’яни сходів культури 

2,0 Горох 
овочевий 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 
(протягом 2-5 діб 
після висівання) 

30 1 

2,0-3,0 Морква 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
до появи сходів або 
у фазі 2-х справжніх 
листків у культури 

45    . 1 

3,0-4,0 Коріандр 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури або 
у фазі 2-3 справжніх 
листків у культури 

30 1 

3,0-4,0 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури. 

30 1 

2,0-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури. 

- 1 
*Гезо, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
Акварус і К», 
україна 

2,0-4,0 Соняшник  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання. 
Під час висівання, 
але появи сходів 
культури. 

- 1 

0,5-0,7 Яра пшениця, 
ярий ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 

- 1 

0,8 Озима 
пшениця 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 

- 1 

*Гелакс, РК (2,4-Д 
диметиламінна 
сіль, 350г/л + 
дикамби 
диметиламінна 
сіль, 125г/л), ТОВ 
«Талино», Україна 

1,0-1,25 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 

- 1 

*Геліос, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), ТОВ 
«Агрохімічні 
технології», 
Україна, виробник 
-ф. «Шаньдонг 
Цяочанг Кемікал 
Ко. Лтд.», Китай 

3,0-8,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

*Генрі з.п. 
(трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг),  
ІП “Брітіш Еко 
Сістем 
Текнолоджі”, 
Україна 
Виробник: ф. 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко., Лтд.”, 
(Гонконг), Китай 

30 г/га + 200 
мл/га ПАР 

Йорк 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування по 
сходах культури 
(від появи сім’ядоль 
до фази 2 листків у 
бур’янів)  

- 2 

*Герб 900 к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л),  ТОВ 
“Нертус”, Україна  
Виробник: Петерс 

1,5-3,0 Соя Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, після 
сівби, але до сходів 
культури ( у зонах 

- 1 



 8 
недостатнього 
зволоження – із 
загортанням 

енд Бург Лтд., 
Угорщина  

1,5-3,0 Кукурудза 
Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, після 
сівби, але до появи 
сходів культури 

- 1 

*Гербер, в. г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), 
ТОВ«АПК-
Сервіс», Україна, 
виробник -ф. 
«Суперус Ко. 
Лтд.», Китай 

20-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

*Гербілан, з. п. 
(метсульфурон-
метил, 600 г/кг), 
ТОВ «Агросфера», 
Україна, виробник 
-«Чайна Кемікал 
Індастріал енд 
Рісеч Ко. Лтд.» 
(Гонконг), Китай 

8,0-10г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

0,5 Горох 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

1,0-1,5 

Пшениця яра 
та озима, 

ячмінь ярий та 
озимий 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
початку виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,8-1,2 
Зернові з 
підсівом 

конюшини 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів після 
розвитку 1 -2 
трійчастого листка 
у конюшини (у фазі 
кущіння зернових 

- 1 

*Гербітокс, в. р. 
(МЦПА кислоти, 
500 г/л), 
ЗАТ «Фірма 
«Август», 
Росія 

0,7-1,2 
Льон-

довгунець(на 
технічні цілі) 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі «ялинки» за 
висоти культури 3-
10 см 

- 1 

*Гербіран Плюс, 
ВГ (метсульфурон-
метил, 600г/кг), 
ТОВ «Агросфера», 
Україна 

8-10г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні  

Обприскування у 
фазі кущення 
культури 

- 1 

0,6-1,0 Соя 

Однорічні і 
багаторічні 
дводольні та 
однодольні 
бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючої 
культури у фазі 2-3 
листків у культури 

- 1 

0,8-1,1 

Соняшник (на 
сортах, 

стійких до 
іімідазолі-

нонів) 

Однорічні і 
багаторічні 
дводольні та 
однодольні 
бур’яни (в т.ч. 
повитиця) 

Обприскування по 
вегетуючої 
культури у фазі 4-5 
листків у культури 

- 1 

*Гермекс, МД 

0,7-1,0 Горох  

Однорічні і 
багаторічні 
дводольні та 
однодольні 
бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючої 
культури у фазі 3-6 
листків у культури 

- 1 

*Герсотил, в.г.  
(трибенурон- 15 г/га Пшениця, 

ячмінь, жито 
Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування від 
фази 2-3 листків до 

- 1 



 8 
дводольні, у т.ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

фази  виходу в 
трубку культури 

метил, 750 г/кг) ПП 
“Хімагромаркетинг
”, Україна 
Виробник: 
“Санрайз Кемікалз 
Ко., Лтд.”, Китай 20-25 г/га Пшениця, 

ячмінь, жито 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування  від 
фази  2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

6,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі   
1-2 справжніх 
листків 

- 1 

*Гладіатор, КС 
(метимітрон, 
700г/л), ТОВ 
«Альфа Хімгруп», 
Україна 

2,0+2,0 
+2,0 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі   
1-2 справжніх 
листків 

- 3 

2,0-6,0 Пари 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1-2 

*Гліацинт в.р.  
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л) Шарда 
Ворлдвайд Експорт 
Пвт ЛТД, Індія 

3,0-6,0 

Землі 
несільсько-

гоподарського 
користування 

(смуги 
відчуження 

ліній електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів  

- 1 

*Гліфат, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль 
гліфосату, 480 г/л), 
ТОВ «Ранголі», 
Україна, 
виробник - 
ф. «Нанжинг 
Голдченс 
Агрокем Ко. Лтд.», 
Китай 

2,0-4,0 

Пари, землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній 

Електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
період активного 
росту бур’янів 

- 1 

*Гліфат в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна  
Виробник: 
«Нанжинг 
Голдченс Агрокем 
Ко., Лтд», Китай 

2,0-4,0 Пари 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування у 
період активного 
росту бур’янів 

- 1 

2,0-4,0 Плодові та 
Виноградники 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

- 1 

*Гліфоган 480, в. 
р. 
(сіль гліфосату, 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ф. 
«Мактешим-Аган  4,0-8,0 Плодові та 

Виноградники 
Багаторічні 
злакові 

Направлене 
обприскування 

- 1 



 8 
та дводольні 
бур’яни 

вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені 
під посіви 
кукурудзи, 
цукрових 
буряків, 
картоплі, 
зернових, 

ріпаку, льону, 
сої, 

овочевих, 
злакових 
трав на 
насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні, за 
2 тижні до 
висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування за 2 
дні до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-4,0 

Поля, приз-
начені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку, со-

няшнику, ри-
цини, бага-

торічних трав 
на насіння, 
однорічних 

квітів на 
насіння 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

4,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку, 

соняшнику, 
рицини, 

торічних трав 
на насіння, 
однорічних 

квітів на 
насіння 

Багаторічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника. 

- 1 

2,0-4,0 Пари 
Однорічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

6,0 Пари 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного 
росту 

- 
 1 

0,6-0,9 Люцерна Повитиця 
Обприскування 
через 7-10 днів 
після укосу 

- 1 

Індастріз. Лтд.», 
Ізраїль 

3,0 Зернові 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів за 2 тижні до 
збирання (для 
підсушування та 
часткового 
знищення бур’янів) 

- 1 
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8,0 
Дренажні 

канали та їх 
узбіччя 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни . 

Обприскування 
каналів до їх 
затоплення водою 

- 1 

8,0-10 

Відкриті 
колекторно-
дренажні та 
зрошувальні 

мережі 

Однорічні та 
багаторічні, у т. 
ч. гідрофітні, 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

3,0-6,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

2,0-5,0 Ріпак 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегету-ючих 
бур’янів навесні, за 
2 тижні до 
висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0-4,0 Ріпак 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

4,0-6,0 Ріпак 
Багаторічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

3,0-6,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування  
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Гліфоголд, в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті 360 
г/л),  Файнкемі 
Швебда ГмбХ, 
Німеччина 

2,0-5,0 Поля, 
призначені під 

посів 
кукурудзи, 
цукрових 
буряків, 
картоплі, 
зернових, 

ріпаку 

Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів  навесні, за 
2 тижні до посіву 
(до обприскування 
виключити всі 
механічні обробки 
крім 
ранньовесняного 

- 1 



 8 
стовувати на 

корм 
тваринам та 

ріпакову олію 
в харчовій 

про-
мисловості), 
льону, сої, 
овочевих, 

злакових трав 
на насіння 

2,0-4,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку,  

соняшника, 
рицини, 

багаторічних 
трав на 
насіння, 

однорічних 
квітів на 
насіння 

Однорічні 
злакові та 
дводольні  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника  

- 1 

4,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку,  

соняшника, 
рицини, 

багаторічних 
трав на 
насіння, 

однорічних 
квітів на 
насіння 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника  

- 1 

2,0-4,0 Пари 
Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
бур’янів в період їх 
активного росту 

- 1 

4,0- 6,0 Пари 
Багаторічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування  
бур’янів в період їх 
активного росту 

- 1 

1,0-4,0 Пари 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

2,0-8,0 Пари 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

3,0-5,0 Плодові, 
Виноградники 

Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Направлене обприс-
кування вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

- 1 

8,0-10,0 Плодові, 
Виноградники 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене обприс-
кування вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

- 1 

*Гліфос 360, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 488 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ф. «Кемінова 
А/С», Данія 

4,0-8,0 Землі 
несільськогос

Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування по 
вегетуючих 

- 1 
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подарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній 

електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

бур’яни  бур’янах 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви сої, 
злакових трав 

на насіння, 
ріпаку 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні за 
2 тижні до 
висівання (посадки) 
культур 

- 1 

*Гліфос Дакар, 
в.г. 
(ізопропіламінна 
сіль 
гліфосату,770г/кг), 
ф. «Кемінова А/С», 
Данія  

2,0-3,0 

Поля, 
призначені під 

посіви чи 
посадку с/г 

культур 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бурянів у період їх 
активного росту 

- 1 

1,6-3,2 Плодові, 
Виноградники 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене обприс-
кування вегетуючих 
бур’янів (за умови 
захисту культури) 

- 1 

3,2-6,4 Плодові 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене обприс-
кування вегетуючих 
бур’янів (за умови 
захисту культури) 

- 1 

3,2 Виноградники 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів (за умови 
захисту культури) 

- 1 

1,6-3,2 

Поля, 
призначені під 

посів с.-г. 
культур 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування ве-
гетуючих бур’янів 
восени після 
збирання 
попередника або 
навесні за 2 тижні 
до висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

3,2-4,8 

Поля, 
призначені під 

посів с.-г. 
культур 

Багаторічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування ве-
гетуючих бур’янів 
восени після 
збирання 
попередника або 
навесні за 2 тижні 
до висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

*Гліфос Супер, в. 
р. 
(гліфосат, 450 г/л), 
ф. «Кемінова А/С», 
Данія 

1,6-3,2 Пари Однорічні 
злакові та дво-

Обприскування 
бур’янів 

- 1 
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дольні бур’яни в період їх 

активного росту 

3,2-4,8 Пари 
Багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів 
в періодїх 
активного росту 

- 1 

3,2-6,4 

Землі 
несільськогос
подарського 

використання 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-
передач, газо- 

і 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні 
та багаторічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів в період 
їх активного росту 

- 1 

2,0-6,0 

Землі 
несільсько-

господарськог
о користуван-

ня (смуги 
відчуження 

ліній 
електропе-

редач, газо-та 
нафто-

проводів, 
узбіччя доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Гліфосатін, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ЗАТ «Транс 
Оіл», Україна, 
виробник -
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

2,0-6,0 Пари 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*ГЛІФО-СТАР 
480, РК 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 480 
г/л), ТОВ 
«Хімагромаркетинг
», Україна 

6,0 Пари, стерня 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бурянів у період їх 
активного росту 

- 1 

*Гліфоцид, РК 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л),ТОВ 
«Кеміагротрейд», 
Україна 2,0-6,0 

Поля 
призначення 
під посів с/г 

культур 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
восени після 
збирання 
попередника або 
весною по 
вегетеючих бурянів, 
за 2 тижні до 
висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки 
грунту, крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

15-25г/га Пшениця 
озима 

Однорічні і 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

*Глобстар, ВГ 
(трибенурон-
метил, 750г/кг), 
«ДВА Кемікалс Ко. 
Лтд.», Китай 

15г/га Ячмінь ярий Однорічні і Обприскування - 1 
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багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

4,0-5,0 Яблуня 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Направлене обприс-
кування весною 
вегетуючих 
бур’янів за висоти 
10-1 5 см 

- 1 

0,2 + 0,3 + 0,5 Цибуля 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Перша обробка - у 
фазу одного листка 
цибулі у початковій 
фазі розвитку 
бур’янів, а подальші 
дві -по мірі появи 
нових сходів 
бур’янів з 
інтервалом 7-10 
днів. 
Забороняється 
реалізація цибулі 
«на перо» 

- 3 

*Гоал 2Е к.е. 
(оксифлуорфен, 
240 г/л),  Доу 
АгроСайенсіс 
ВмбХ, Австрія 

0,8-1,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

5,0 
Буряки  

цукрові, 
столові 

Однорічні 
дводольні 
та деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
справжніх листків 
культури 

- 1 

*Гол, к. с. 
(метамітрон, 700 
г/л). ТОВ 
«Штефес», 
Україна, виробник 
- «ДДЕ Фарм», 
Ліхтенштейн 

2,0-2,5 
Буряки 

цукрові, 
столові 

Однорічні 
дводольні 
та деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
посівів, 
починаючи з фази 
сім’ядолей 
культури, друге – 
через 5-7 днів 
(2 справжніх листка 
культури) 

- 2-3 

5,0-6,0 
Буряки 

цукрові, 
кормові 

Однорічні 
дводольні 
та деякі злакові 
бур’яни 

Одноразове 
обприскування 
грунту до посіву 
насіння, до сходів 
культури або на 
фазі 1-2 листків 
культури 

- 1 

*Голдбіт 700, к.с. 
(метамітрон, 700 
г/л), ф. 
«Мактешим-Аган 
Індастріз Лтд.», 
Ізральї 

1,5-2,0 
Буряки 

цукрові, 
кормові 

Однорічні 
дводольні 
та деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
посівів буряків по 
сходово бурянів, з 
наступною 
обробкою через 8-
10днів за 
повторного 
відростання бурянів 

- 3 

*Голд Стар, в.г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг) 
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», Україна 
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 

0,020-0,025 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 
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Черкаси. 

6,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі 1-
2 справжніх листків 
культури 

- 1 

*Голдікс, к.с. 
(метамітрон, 700 
г/л) 
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», Україна 
Виробники - 
“Пунджаб 
Кемікалз енд Кроп 
Протекшн 
Лімітед”, Індія, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси. 

2,0+2,0+2,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бур’янів, наступні – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

- 3 

*Голіаф, в.р.к., 
(2,4 Д-дихлор-
феноксиоцтової 
кислоти 
диметиламінна 
сіль, 350 г/л + 
дикамба 125 г/л), 
ТОВ “Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна  
Виробник 
Нанджінг Ессенс 
Файн-Кемікл 
Ко.ЛТД, Китай 

0,5-0,8 л/га Зернові 
колосові 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 

- 1-3 

5,0-6,0 

Буряки 
цукрові, 
буряки 
столові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби (із 
загортанням), до 
появи сходів або у 
фазі 1 -2 справжніх 
листків культури 

- 1 

*Голтікс 70, з. п. 
(метамітрон, 
700г/кг), 
ф, «Мактешим-
Аган 
Індастріз Лтд.», 
Ізраїль 

2,0 

Буряки 
цукрові, 
буряки 
столові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядолей з 
інтервалом між 
обробками 8 -10 
днів 

- 3 

*Голтікс 700, к. с. 
(метамітрон, 700 
г/л), ф. 
«Мактешим-Аган 
Індастріз Лтд.», 
Ізраїль 

2,0 
Буряки 

цукрові та 
кормові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі сім’ядолей 
бур’янів, наступні 
— з інтервалом між 
обробками 8-10 днів 

- 3 

5,0-6,0 
Буряки 

цукрові та 
кормові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів або в фазі 1-2 
справжніх листків 
культури 

- 1 

*Голтікс 700, к. с. 
(метамітрон, 700 
г/л), ф. 
«Мактешим-Аган 
Індастріз Лтд.», 
Ізраїль 

6,0(2,0 + 2,0 
+ 2,0) 

Буряки 
цукрові та 

кормові 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі сім’ядолей 
бур’янів, наступні 
— з інтервалом між 
обробками 8-10 днів 

- 3 

*Горизонт, к.е. 
(фенмедіфам, 91 
г/л + десмедіфам, 
71 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л), ПП 
"Хімагромаркетинг
", Україна. 

0,8-1,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обробки – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 
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Виробник – 
Санрайз Кемікалз 
Ко., Лтд., Китай 
*Горинич к.е. 
(фенмедифам, 91 
г/л + десмедифам, 
71 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л) ТОВ “Агро-
хімконтракт”, ТОВ 
“Агрохім-Захист”  
Виробник: ф. 
“Трастчем Ко. 
Лтд.”, Китай 

1,0 
 

(1,0+1,0+1,0) 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові  бур’яни 

Перше 
обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 
1 
 

3 

20-25 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
озимий 

Однорічні та 
багаточічні 
дводольні, вт. ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази 2-3 листків до 
появи прапорце-
вого листка ,у 
культури включно 

- 1 

* Град, в. г. 
(трибенурон-
метил, 
750г/кг), ф. 
«Давкем Лтд.», 
США, 
виробник —
«Женджіанг 
Агрін Компані 
Лтд.», Китай 

10-15 г/га Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаточічні 
дводольні, вт. ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
зфази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,2-0,4 
+ 

0,6-1,2 
Соняшник  Однорічні 

злакові 

Обприскування у 
фази 2-4 листків у 
бурянів (незалежно 
від розвитку 
культури) 

- 1 

*Грамідін, КЕ 
(клекодим, 240г/л), 
ТОВ «Клов», 
Україна 

0,4-0,8 
+ 

0,6-1,2 
Соняшник  Багаторічні 

злакові 

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
20 см (незалежно 
від розвитку 
культури) 

- 1 

20-25г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні 
дводольні, вт. ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
весною у фази 2-3 
листків до виходу в 
трубку включно  

- 1 

*Гранат, ВГ 
(трибенурон-
метил, 
750г/кг), ЗАТ 
«Щелково 
Агрохім», Росія 15г/га Пшениця яра, 

ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні, вт. ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування  у 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
включно  

- 1 

20-25г/га + 
ПАР Ескор 

Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаточічні 
дводольні, вт. ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

*Гранд, ВГ 
(трибенурон-
метил, 
750г/кг), ТОВ 
«Клов», Україна 

15г/га + ПАР 
Ескор Ячмінь  

Однорічні та 
багаточічні 
дводольні, вт. ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

*Гранік в.р.г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), 
ТОВ «Ранголі», 
Україна 
Виробник:Жіангсу 
Чангквінг 
Агрокемікал Ко. 
Лтд, Китай 

20 -25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

*Гранстар Голд 
75 в.г. 
(трибенурон-

20-35 г/га 
Пшениця 

озима та яра 
Ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 

Обприскування 
посівів, починаючи 
з фази 2-3 листків 

- 1 
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метил, 562,5 г/кг+ 
тифенсульфурон-
метил, 187,5 г/кг), 
Дюпон  

озимий та 
ярий 

бур’яни до появи 
прапорцевого 
листочка культури 
включно 

1 5 г/га + 
ПАР Тренд 

90 

Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів, починаючи 
з фази 2-3 листків 
до виходу в трубку 
культури включно 

- 1 

*Гранстар Про 75, 
в. г. 
(трибенурон-
метил, 750г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 20-25 г/га + 

ПАР Тренд 
90 

Пшениця 
озима, ячмінь 

озимий 

Однорічні та 
багаторічні дво-
дольні, у т.ч. 
аійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

75-120мл/га 
+ гербіцид на 

основі 
імадозоліну 

Соняшник 
(сорти і 

гібриди стійкі 
до дії 

імадазоліну) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів в ранні фази 
росту бурянів        
(2-4лисків) 3-6 
листків культури 

- 1 

*Грейдер, РК 
(імазапір, 250г/л), 
ЗАТ «Фірма 
«Август»», Росі 

75-120мл/га 
+ гербіцид на 

основі 
імадозоліну 

Ріпак (сорти і 
гібриди стійкі 

до дії 
імадазоліну) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів в ранні фази 
росту бурянів        
(2-4лисків) 4-5 
листків культури 

- 1 

*Гренадер, в. г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), 
ТОВ «Агрохімічні 
технології», 
Україна, виробник 
-«Джансу 
Інстітьют оф 
Економонес Ко. 
Лтд.», Китай 

15-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

20-25г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

*Гриніл, ВГ 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), 
ТОВ «Агро-Дельта 
Груп», Україна 

15г/га Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

20-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування від 
фази 2-3 листків у 
культури до появи 
прапорцевого 
листка включно (у 
фазі 2-4 листків у 
однорічних, розетки 
- у багаторічних 
бур’янів) 

- 1 

*Грізний, в. д. г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), 
ТОВ «Нертус», 
Україна, виробник 
- ф. «Петерс енд 
БургЛтд.», 
Угорщина 

15 г/га Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування від 
фази 2-3 листків у 
культури до появи 
прапорцевого 
листка включно (у 
фазі 2-4 листків у 
однорічних, розетки 
- у багаторічних 
бур’янів) 

- 1 
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10-1 5 г/га + 
200 мл/га 

ПАР 
«Талант» 

Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування від 
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка культури 
включно 

- 1 

1,5-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-3 
справжніх листків 
культури. 

- 1 

*Грінвіч в.р. 
(бентазон, 480 г/л), 
ІП “Брітіш Еко 
Сістем 
Текнолоджі”, 
Україна  
Виробник: ф. 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко., Лтд.”, 
(Гонконг), Китай 

3,0 Горох 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 5-6 
листків культури, 
незалежно від фази 
її розвитку. 

- 1 

*Грінфорт АХ 
900, КЕ 
(ацеталохлор, 900 
г/л), ТОВ 
«Украгроком», 
Україна 

1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до посіву, 
під час посіву, після 
посіву, але до появи 
сходів культури 

- 1 

*Грінфорт ДД 475, 
РК 2,4 Д-дихлор-
феноксиоцтової 
кислоти 
диметиламінна 
сіль, 350 г/л + 
дикамба 125 г/л), 
ТОВ 
«Украгроком», 
Україна 

0,5-0,8 
Зернові 
колосові 
культури 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 

- 1 

1,0-1,5 Ріпак Однорічні 
злакові 

Обприскування по 
вегетуючий 
культурі у фазу 3-4 
листків бурянів 

- 1 

*Грінфорт КФ 40, 
КЕ (хізалофоп-П-
тефурил, 40г/л), 
ТОВ 
«Украгроком», 
Україна 1,75-2,0 Ріпак Багаторічні  

злакові 

Обприскування по 
вегетуючий 
культурі за висоти 
бурянів 10-15 см  

- 1 

*Грінфорт НК 40, 
КС 
(нікосульфурон, 
40г/л), ТОВ 
«Украгроком», 
Україна 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні  
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури. 

- 1 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
посіву, під час 
посіву, після посіву, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

3,0-5,0 Горох  
Однорічні 
дводольні та 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

90 1 

3,0-4,0 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

120 1 

2,0-3,0 Морква  
Однорічні 
дводольні та 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
посіву, до сходів 
або у фазі 1-2 
справжніх листків у 
культури  

30 1 

Грінфорт ПМ 500, 
КС (прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Украгроком», 
Україна 

3,0-4,0 Коріандр   Однорічні 
дводольні та 

Обприскування 
грунту до висівання 

- 1 
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злакові  бур’яни посіву, до сходів 

або у фазі 1-2 
справжніх листків у 
культури  

3,0-4,0 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові  бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

20-25г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
озимий, жито 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 

- 1 

Грінфорт ТМ 750, 
ВГ (трибенурон-
метил, 750г/л), 
ТОВ 
«Украгроком», 
Україна 

15г/га Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування від 
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка культури 
включно 

- 1 

0,1 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 3-7 
листків у культури 

- 1 

*Гроділ Максі 375 
OD, о. д. 
(амідосульфурон, 
100 г/л + 
йодсульфу-рон-
метил натрію, 25 
г/л + антидот-
мефенпірдиетил, 
250 г/л), 
ф. «Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Німеччина 

0,09-0,11 
Пшениця яра 

та озима, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування від 
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка культури 
включно 

- 1 

*Громстор, ВГ 
(трибенурон-
метил, 750г/л), ф. 
«Ротам 
Агрокемікал Юроп 
Лімітет», Велика 
Британія 

25г/га Пшениця 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 
кущення культури 
до появи 
прапорцевого 
листка 

- 1 

*Гром Тотал, в. р. 
к. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), ТОВ «Клов», 
Україна, виробник 
— ф. «Клов 
(Шанхай) Ко. 
Лтд.», Китай 

2,0-6,0 Пари 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

*Гурон в.г.  
(трибенурон-
метил, 375 г/кг + 
тифенсульфурон-
метил, 375 г/кг), 
ТОВ «Агросфера», 
Україна  
Виробник: ф. 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко., Лтд.”, 
(Гонконг), Китай 

30-40 г/га Зернові 
злакові 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

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

- 1 

15-20 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2-3 
листків до появи 
прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

*Гюрза, з.п.  
(трибенурон-метил 
750 г/кг) 
ТОВ “Лазорік-
Дон”, Росія 
Виробник:  
ф.“Джангсу Ротам 
Агрокемікал Ко., 
Лтд.”, Китай 

15 г/га Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2-3 
листків до виходу в 
трубку культури 

- 1 
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0,15-0,3 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів з фазі 
кущення до виходу 
в трубку культури 

- 1 

*Д-Камба SL, 
в.р.к. (дикамба, 
480 г/л), ТОВ 
“Клов”, Україна, 
ТОВ “Грін 
Експрес”, Україна 
Виробник: 
Нанджінг №1 
Пестисайд Фактрі 
оф Ред Сан Гроуп 
Ко., Лтд., Китай 

0,4-0,8 Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та деякі 
багаторічні 
бур’яни за 
висоти 15 см. 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

1,3-1,6 

Буряку 
цукрові, 

соняшник, 
ріпак 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
або до появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням до 5 
см) 

- 1 

*ДалбТрай, КЕ 
(металахлор, 
960г/л), ТОВ 
«Агрохімікатів», 
Україна 

1,3 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Внесення в грунт до 
сівби, під час та 
після сівби із 
загортанням, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Даккар-S, РК 
(2,4-Д, 344г/л + 
дикамба, 120г/л), 
ТОВ «АПК-
Сервіс», Україна 

0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування з 
фази кущення до 
початку 
трубкування 
культури 

- 1 

1,3-1,6 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
або до появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням до 5 
см) 

- 1 

*Дан-S, к.е. 
(метолахлор + 
ад’ювант, 960 г/л), 
ТОВ«АПК-
Сервіс», Україна, 
виробник -
«Суперус Ко. 
Лтд.», Китай 

1,3-1,6 Соняшник 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
або до появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням до 5 
см) 

- 1 

0,4-0,8 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків у 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 Соняшник -Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків у 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Дарвін, к. е. 
(клетодим,120 г/л), 
ІП «Брітіш 
ЕкоСістем 
Текнолоджі», 
Україна, виробник 
-ф. «Чайна Кемікал 
Індастріал енд 
Рісеч Ко. Лтд.», 
Китай (Гонконг) 

1,4-1,8 Соняшник Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 

- 1 
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культури) 

0,4-0,8 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків у 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 Ріпак Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків у 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Ріпак Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Датоліт Голд, 
к.е. (метолахлор, 
960 г/л), ТОВ 
“Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна 
Виробник 
Нанджінг Ессенс 
Файн-Кемікл 
Ко.ЛТД, Китай 

1,5-1,8 л/га Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до посіву, 
під час посіву або 
після, але до появи 
сходів культури 

- 1 

*Діплодок в.р.г. 
(дикамба, 750 г/кг) 
ЗАТ “Транс Оіл”, 
Україна  
Виробник:  
Женджіанг Агрін 
Компані ЛТД, 
Китай 

0,1-0,2 Пшениця 
озима, ячмінь 

Однорічні 
дводольні , в 
т.ч. стійкі до 2,4 
Д 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,8-1,4 

Пшениця 
озима та яра, 
жито, ячмінь 
(без підсіву) 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 
кущіння до виходу в 
трубку 
культури 

- 1 

*Дезормон 600, в. 
р. 
(2,4-
дихлорфенокси-
оцтова кислота у 
формі 
диметиламінної 
солі, 600 г/л), 
ф. «Нуфарм ГмбХ 
енд Ко. КГ», 
Австрія 

0,8-1,4 Кукурудза 

Однорічні та 
деякі бага-
торічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

0,15-0,3 Пшениця 
озима, ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до  
2,4- Д, 2М-4Х  
бур’яни 

Обпискування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 
як добавка до 
 2,4- Д  та  2М-4Х  
або у чистому 
вигляді 

- 1 

*Декабрист 480, 
РК (дикамби 
диметиламінна 
сіль, 480г/га), ТОВ 
«Нетрус Лтд.», 
Україна 

0,4-0,6 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до  
2,4- Д бур’яни 

Обпискування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури як 
добавка до 2,4-Д 
або у чистому 
вигляді 

- 1 
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0,15-0,3 Пшениця 
озима, ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до  
2,4- Д, 2М-4Х  
бур’яни 

Обпискування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 
як добавка до 
 2,4- Д  та  2М-4Х  
або у чистому 
вигляді 

- 1 

*Декада, РК 
(дикам ба, 480г/л), 
ТОВ «Акваріус і 
К», Україна 

0,4-0,8 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обпискування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури як 
добавка до 2,4-Д 
або у чистому 
вигляді 

- 1 

*Дербі 175,к.с. 
(флорасулам, 75 г/л 
+ флуметсулам, 
100 г/л), ф. (Доу 
АгроСайенсіс 
ФмбХ), Австрія 

0,05-0,07 

Пшениця 
озима та яра, 

ячмінь озимий 
та ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
фази прапорцевого 
листка у культури 
включно 

- 1 

0,4-0,8 Соняшник  Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  у 
фазі 2-6 листків 
бурянів (незалежно 
від розвитку 
культури) 

- 1 

*Дєсілєт, КЕ 
(клекодим, 120г/л), 
ТОВ «Агро-Дельта 
Груп», Україна 

1,4-1,8 Соняшник Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  за 
висоти 15-20см 
бурянів (незалежно 
від розвитку 
культури) 

- 1 

*Диво, ВГ 
(дикамби натрієва 
сіль, 750г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт»», 
Україна 

0,07-0,25 
Зернові 
злакові 

культури 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 

- 1 

015,0,3 
Зернові 
злакові 

культури 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 

- 1 

* Диво Н, РК 
(дикамба у формі 
димеламінної солі, 
480г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт»», 
Україна 

0,4-0,8 Кукурудза  

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 2,4 
Д  та МЦПА, 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
початку виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 2,4 
Д  та МЦПА, 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
початку виходу в 
трубку культури 

- 1 

*Дикамба Форте, 
в.р.к. 
 (2,4 Д, 344 
г/л+дикамба, 120 
г/л), 
ТОВ “Кемікал 
Агро”, Україна, 
Виробник: 
“Агрікоптер Азія 
Лімітед”, Китай 

1,0-1,2 Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 2,4 
Д  та МЦПА, та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків у 
культури 

- 1 

*Диканіт, РК 
(дикам ба, 480г/л), 0,3 Озима 

пшениця 
Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування 
посівів від фази - 1 
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ТОВ «Компанія 
агрохімічні 
технології», 
Україна 

дводольні 
буряни 

кущення до початку 
виходу в трубку 
культури 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви 
картоплі, 
ріпаку, 

овочевих, 
злакових трав 

на насіння 

Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування по 
вегетуючих  
бур’янах навесні за 
два тижні до сівби 
(до обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0-4,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку, 

соняшнику, 
рицини, 

багаторічних 
трав на 
насіння, 

однорічних 
квітів на 
насіння 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника. 
Забороняється 
використовувати 
ріпак на корм 
тваринам та 
ріпакову олію в 
харчовій 
промисловості. 

- 1 

*Директор, в.р. 
(гліфосат у формі 
ізопропіламінної 
солі, 410 г/л) ТОВ 
“Виробниче 
підприємство”Агро
-Союз”, Україна, 
“Іпрохем Компані, 
Лтд.”, Китай 
Виробник: ф. 
“Іпрохем Компані, 
Лтд.”, Китай  

4,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку, 

соняшнику, 
рицини, 

багаторічних 
трав на 
насіння, 

однорічних 
квітів на 
насіння 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника. 
Забороняється 
використовувати 
ріпак на корм 
тваринам та 
ріпакову олію в 
харчовій 
промисловості. 

- 1 

*Дисулам, СЕ (2-
етиловий ефір 2,4-
Д, 452, 42 г/л, в 
кислотному 
еквіваленті – 
300г/л + флора 
сулам, 6,25г/л), 
ТОВ «Компанія 
агрохімічні 
технології», 
Україна 

0,4-0.6 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 
кущення до 
утворення 1-2 
міжвузлів культури 

- 1 

*Діагональ, КЕ 
(ацетохлор,900г/л), 
ТОВ «Іпрохім-
Союз», Україна 1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та  
дводольні 
бур’яни 

Обпискування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Діадема, в.р.г. 
(дикамби натрієва 
сіль, 750г/л), ф. 

0,1-0,2 Пшениця 
озима, ячмінь 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування від 
фази кущіння до 
початку виходу 

- 1 
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«Давкем Лтд.», 
США 

в трубку культури 

0,5-0,7 Пшениця яра 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
початку виходу 
в трубку культури 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
початку виходу 
в трубку культури 

1 1 

0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
початку виходу 
в трубку культури 

- 1 

*Діален Супер 464 
SL, в. р. к. 
(2,4-Д, 344 г/л + 
дикамба, 120 г/л), 
ф. «Сингента», 
Швейцарія 

1,5 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

0,15-0,3 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні дво-
дольні та деякі 
багаторічні, у 
т.ч. стійкі Д0 
2.4-Д та 2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

*Діанат, в. р. к. 
(дикамби 
диметиламінна 
сіль, 480 г/л), 
ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина 

0,4-0,8 Кукурудза 

Однорічні дво-
дольні та деякі 
багаторічні, у 
т.ч. стійкі 
До2,4-Д та 2М-
4Х, бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

*Діапазон, в. р. к. 
(бентазон, 480 г/л), 
ТОВ «ВП «Агро-
Союз», Україна та 
ф. «Іпрохем 
Компані Лтд.», 
Китай 

2,0-4,0 Соя 

Однорічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-
Дта2М-4Х, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі  
1-3 справжніх 
листків культури 

- 1 

*Дік, РК (2,4-
Д,344г/л + дикамби 
диметиламінна 
сіль, 120 г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна 

0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до початку 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Дікамерон, в.г. 
(дикамба, 344г/л + 
хлорсульфурон, 
18,8г/л), ТОВ 
«Експопродком», 
Україна 

0,12-0,19 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до початку 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Дікамерон 
Гранд, в.г. (дикам 
ба натрієва сіль, 
659г/л + 
хлорсульфурон, 
41/л), ТОВ 
«Експопродком», 
Україна 

0,09-0,12 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до початку 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Дікам Плюс, в. р. 
к. 
(2,4-Д,344г/л + 
дикамби 
диметиламінна 
сіль, 120 г/л), ТОВ 
«Агросфера», 
Україна, виробник 
-«Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 1,5 Кукурудза Однорічні та 

багаторічні 
Обприскування у 
фазі 3-5 листків у - 1 
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Ко. Лтд.», Китай 
(Гонконг) 

дводольні, ут. ч. 
стійки Д0 2.4-Д, 
бур’яни 

кукурудзи 

0,15-0,3 
Пшениця, 

жито, ячмінь, 
овес 

Однорічні дво-
дольні та деякі 
багаторічні, у 
т.ч. стійкі до 
2.4-Д, бур’яни 

Застосування з фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 
як добавка до 2,4-Д 
або у чистому 
вигляді 

- 1 

*Дікамба, РК 
(дикамба, 480г/л), 
ТОВ Ранголі», 
Україна 

0,4-0,6 Кукурудза 

Однорічні дво-
дольні та деякі 
багаторічні, у 
т.ч. стійкі до 
2.4-Д, бур’яни 

Застосування у фазі 
3-5 листків у 
культури як добавка 
до 2,4-Д або у 
чистому вигляді 

- 1 

*Дікогерб Супер, 
РК (МЦПА у 
МЦПАу формі 
диметиламінної 
солі, у кислому 
еквіваленті, 660г/л 
+ дикамба, у 
кислому 
еквіваленті 90г/л), 
ф. «Нуфарм ГмбХ 
енд Ко КГ», 
Австрія 

0,6-1,2 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,7-1,0 
Пшениця, 
жито, овес, 

ячмінь 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,7-1,0 
Зернові з 
підсівом 

конюшини 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
після розвитку 1 -го 
трійчастого листка 
у конюшини (фаза 
кущіння зернових) 

- 1 

0,5-1,0 Конюшина 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури у рік 
висівання, після 
появи 1-го 
трійчастого листка 

- 1 

0,5-1,0 Сорго (на 
технічні цілі) 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

0,5-0,75 
Льон-

довгунець (на 
технічні Цілі) 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі «ялинки» 
культури 

- 1 

*Дікопур МЦПА, 
в. р. 
(МЦПАу формі 
диметиламінної 
солі, 750 г/л), ф. 
«Нуфарм ГмбХ енд 
Ко. КГ», Австрія 

0,9-2,5 Луки, 
пасовища 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих рослин. 
Випасання худоби 
та скошування 
трав дозволяється 
не раніше 40 діб 
після обробки 

- 1 

0,6-0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

*Дікопур Топ 464, 
в. р. к. 
(2,4-Д у 
кислотному 
еквиваленті, 344 
г/л + дикамба у 
формі 
диметиламінної 
солі, 
120 г/л), ф. 
«Нуфарм ГмбХ енд 
Ко. КГ», Австрія 
 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі  3-5 
листків культури 

- 1 
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0,8-1,4 

Пшениця 
озима та яра, 

жито, 
ячмінь(без 

підсіву) 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Дікопур Ф 600, в. 
р. 
(2,4-дихлорфено-
ксиоцтова кислота 
у формі димети-
ламінної солі, 600 
г/л), ф. «Нуфарм 
ГмбХ енд Ко. КГ», 
Австрія 

0,8-1,4 Кукурудза 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі3-5 листків 
культури 

- 1 

*Ділар, ВГ 
(клопіралід, 
750г/га), ТОВ 
«Компанія 
агрохімічні 
технології», 
Україна 

0,12-2,0 Ріпак 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 6-8 
листків у 
однорічних бурянів, 
у фазі розетки – 
початок 
формування 
генеративного 
пагонуи 2-8см 
(проти осотів)  

- 1 

*Діплодок,в.р.г. 
(дикамба, 750г/кг), 
ЗАТ «Транс Оіл», 
Україна 

0,1-0,2 Пшениця 
озима, ячмінь 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

2,0-4,0 Плодові та 
Виноградники 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною або 
влітку 

- 1 

4,0-8,0 Плодові та 
Виноградники 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною або 
влітку 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ку-
курудзи, 
цукрових 
буряків, 
картоплі, 
зернових, 

ріпаку, льону, 
сої, овочевих 
злакових трав 

на насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною, за 
2 тижні до посіву 
(до обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування за 2 
дні до появи сходів 
культури 

- 1 

*Домінатор 360, в. 
р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 486 
г/л, 
у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ф. «Доу 
АгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 

2,0-4,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку, со-
няшнику, 

рицини, ба-
гаторічних 
трав на на-
сіння, одно-
річних квітів 

на насіння 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 
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4,0-6,0 

Поля, призна-
чені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку со-
няшнику, 

рицини, ба-
гаторічних 
трав на на-
сіння, одно-
річних квітів 

на насіння 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-4,0 Пари 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів 
в період 
їх активного росту 

- 
1-2 (друга 
-  за необ-
хідності) 

6,0 Пари 
Багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів в період їх 
активного росту 

- 1 

0,6-0,9 Люцерна Повитиця 
Обприскування 
через 7-10 днів 
після укосу 

- 1 

8,0 
Дренажні 

канали 
та їх узбіччя 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
каналів до їх 
затоплення водою 

- 1 

8,0-10,0 

Відкриті 
колекторно-
дренажні та 
зрошувальні 

мережі 

Однорічні та 
багаторічні, в 
т.ч. гідрофітні, 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

3,0-6,0 

Землі 
несільсько-

госпо-
дарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній 

електропе-
редач, газо-та 

нафто-
проводів, 

узбіччя Доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

2,0-8,0 Лісове 
господарство 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів після 
закінчення росту 
сіянців та 
саджанців, у разі 
підготовки площ під 
хвойні та листяні 
породи 

- 1 

0,7-0,8л/га Кукурудза 
Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 
*Дротик, ККР 
(2,4-
дихлорфеноксиоц-
тової кислоти 2-
етилгек-силовий 
ефір,600г/л, у 
кислому 
еквіваленті – 
400г/л), ЗАТ 

0,6-0.8л/га Пшениця, 
ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, в тому 
числі (осоти 
рожевий та 
жовтий, латук 
татарський, 
види молочаї) 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення до виходу 
в трубку  культури 

- 1 
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«Щелково 
Агрохім», росія 

0,6-0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення до виходу 
в трубку  культури 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення до виходу 
в трубку  культури 

- 1 

*ДС М-Зоря, РК 
(2,4-Д 
диметиламінна сіль 
у перерахунку на 
кислоту, 344г/л + 
дикамби 
диметиламінна 
сіль, 120г/л), ТОВ 
«Агрохімікат), 
Україна 

1,0-1,2 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення до виходу 
в трубку  культури 

- 1 

1,2-1,3 Кукурудза 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

1,2-1,6 
Буряки 

цукрові, 
соняшник, соя 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

1,3-1,6 Тютюн 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висаджування 
розсади 
 

- 1 

1,2 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
підчас висівання, 
після висівання але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

1,6 
Томати, 
капуста 
розсадні 

Однорічні зла 
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висаджування 
розсади 

- 1 

1,6 Горох 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження - із за-
гортанням) 

50 1 

1,6 Ріпак 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження - із за-
гортанням) 

- 1 

1,6 Картопля 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до посадки, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

1,6 Кукурудза, 
кавуни 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням на 
глибину не більше 5 
см) 

- - 

*Дуал Голд 960 
ЕС, к. е. (5-
метолахлор, 960 
г/л), ф. «Сингента», 
Швейцарія 

1,6-2,0 Сорго Однорічні зла-
кові та деякі 

Обприскування у 
фазу 3-5 листків 

- 1 
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дводольні 
бур’яни 

культури. 
Обов’язковою 
умовою 
застосування є 
обробка насіння 
сорго антидотом 

1,6-2,0 Сорго 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням). 
Обов’язковою 
умовою 
застосування є 
обробка насіння 
сорго антидотом 

- 1 

*Дублон, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л), ЗАТ «Фірма 
«Август»», Росія 

1,0-1,25 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-10 
листків культури 

- 1 

 *Дублон Голд, ВГ 
(нікосульфурон, 
600 г/кг + 
тифенсульфурон-
метил, 150 г/кг), 
ЗАТ «Фірма 
«Август», Росія 

50-70 г/ га + 
ПАР 

«АдьюЖ», 
200 мл/га 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-10 листків 
культури (у фазі 2-6 
листків однорічних 
та за висоти 10-1 5 
см багаторічних 
бур’янів) 

- 1 

Дублон Супер, ВГ  
(нікосульфурон, 
125 г/кг + дикам 
ба, 425 г/кг), ЗАТ 
«Фірма «Август», 
Росія 

0,3-0,5 кг/ га 
+ ПАР 

«АдьюЖ», 
200 мл/га 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків 
культури (у фазі 2-6 
листків однорічних 
та за висоти 10-1 5 
см багаторічних 
бур’янів) 

- 1 

*Еверест,в.г. 
(флукарбазону 
натрієву сіль, 
700г/кг), ф. «Аріста 
ЛайфСайенс 
С.А.С.», Франція 

35-120г/га Пшениця  Однорічні  
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 1-3 
листку бурянів 

- 1 

*Екзіт, в. г. 
(метсульфурон-
метил, 600 г/кг), 
ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна, виробник 
-ф. «Чайна 
Нешинел Кемікал 
Констракшн 
Нінгбо Імпорт енд 
Експорт Ко.», 
Китай 

8,0-10 г/га 
Пшениця 

яра та озима, 
ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до2,4-Дта 
МЦПА, та деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 2 листків до 
кінця кущіння 
культури ( 2-4 
листки — в 
однорічних, фаза 
розетки - у 
багаторічних 
бур’янів) 

- 1 

*Еклад 750, ВГ 
(римсульфурон, 
500г/кг + 
тифенсульфурон-
метил, 250г/кг), 
ТОВ «Агрофлекс», 
Україна 

20-25 г/ га + 
ПАР 

«Максимум», 
200 мл/га 

Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 2-5 
листків 

- 1 

*Екран Тотал ЕС, 
к. е. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ «Клов», 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби або 
до появи сходів 
культури 

- 1 
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Україна, виробник 
—ф.«Клов 
(Шанхай) Ко. 
Лтд.», Китай 
*Експерт Тріо, к. 
е. (фенмедифам, 91 
г/л + десмедифам, 
71 г/л +етофумезат, 
11 2 г/л), ТОВ 
«Агро-Лік», 
Україна, виробник 
-«Нанджінг Ессене 
Файн-Кемікл Ко. 
Лтд.», Китай 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядолей, 
наступні обробки - з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

*Експрес 75, в. г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

50 г/га + ПАР 
Тренд 200 

мл/га 

Соняшник 
(гібрид толе-
рантний до 

дії Експресу) 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у період 
вегетації у фазу 2-8 
листків культури 

- 1 

*Експрес Екстра, 
в. г. 
(трибенурон-
метил, 375 г/кг + 
фурон-метил, 375 
г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

30-50 г/га + 
ПАР Тренд 
200 мл/га 

Соняшник 
(гібрид толе-
рантний до 

дії Експресу) 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у період 
вегетації у фазу 2-8 
листків культури 

- 1 

*Екстразін, КС 
(тербутилазин, 
500г/л), ТОВ 
«Клов», Україна 

1,5-2,5 Соняшник, 
кукурудза, соя 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
або до сходів 

- 1 

3,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

використання 
(смуги 

відчуження 
ліній 

електропереда
ч, газо- та 

нафтопроводів
, узбіччя 

доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні 
дводольні та 
злакові, а також 
багаторічні 
бур’яни, що 
проростають з 
насіння 

Обприскування до 
появи сходів 
бур’янів. 
Забороняється 
випас худоби та 
заготівля сіна у 
зоні 300 м від 
оброблених тери-
торій протягом 15 
діб. Забороняється 
обробка земель 
несільськогоспода
рського 
використання на 
відстані менше 300 
м від місць 
постійного 
перебування 
людей 

- 1 

*Екстрем, к. є. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ 
«Агросфера», 
Україна, виробник-
ф. «Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко. Лтд.», Китай 
(Гонконг) 

1,5-3,0 Кукурудза, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Елант, КЕ (2,4-
дихлорфенокси-
оцтової кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 850 г/л, у 

0,6-0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні і 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фази кущення 
культури 

- 1 
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0,6-0,8 Просо  

Однорічні і 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

кислому 
еквіваленті – 
564г/л), ТОВ 
«Фарвард», Росія 

0,8-1,2 Кукурудза   

Однорічні і 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-3 листків 
культури 

- 1 

*Еллай Супер 70, 
в. г. 
(трибенурон-
метил, 500 г/кг + 
метсульфу-рон-
метил, 200 г/кг), ф. 
«Дюпон 
Інтернешнл 
ОперейшнзСарл.», 
Швейцарія 

15 г/га Пшениця, 
ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фази 2-3 
листків до появи 
прапорцевого 
листка культури 

- 1 

*Елюмі 105, МД 
(мезотрон, 75г/л + 
нікосульфурон, 
30г/л), ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

1,25-2,0 Кукурудза   

Однорічні і  
багаторічні 
злакові та  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-8 
листків культури 

- 1 

*Ерроу 120,к.е. 
(клекодим, 120г/л), 
ф. «Аган Кемікал 
мануфекчерз Лтд.», 
Ізраль 

0,4-0,8 Соняшник  Однорвчні 
злакові буряни 

Обприскування 
бурянів у фазі 2-6 
листків, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

20-25г/га 
+ПАР Адью 
Ж 200мл/га 

Кукурудза 

Однорічні і 
багаторічні та 
деякі дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-7 листків 
культури (у фазі 
кущення 
однорічних 
злакових бурянів та 
за висоти 10-15см у 
багаторічних 
бурянів) 

- 1 

25г/га +ПАР 
Адью Ж 
200мл/га 

Картопля 

Однорічні і 
багаторічні та 
деякі дводольні 
бур’яни 

Обприскування за 
висоти культури 10-
25см 

- 1 

*Ескудо, ВГ 
(римсульфурон, 
500г/кг), ЗАТ 
«Фірма «Август»», 
Росія 

15г/га +ПАР 
Адью Ж 
200мл/га 

Картопля  

Однорічні і 
багаторічні та 
деякі дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування за 
висоти культури 10-
15см, друге – через 
8-10днів 

- 2 

0,6-0,8 

Пшениця яра 
та озима, 

ячмінь ярий та 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Естерон 60, к. є. 
(2-етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 850 г/л, 
у кислотному 
еквіваленті - 564 
г/л), ф. 
«ДоуАгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 

0,7-0,8 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

0,6-0,8 

Пшениця яра 
та озима, 

ячмінь ярий та 
озимий 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
(осот рожевий) 
двосімядольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*ЕСТЕРОН  600, 
к. є. 
(2-етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 905 г/л, 
у кислотному 
еквіваленті - 600 
г/л), ф. 
«ДоуАгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 

0,7-0,8 Кукурудза 
Однорічні та 
деякі 
багаторічні 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 
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(осот рожевий) 
двосімядольні 
бур’яни 

0,5-0,7 

Пшениця 
озима та яра, 

ячмінь ярий та 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури 

- 1 

*Естет 905, к. є. 
(2-етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 905 г/л), 
ф. «Нуфарм ГмбХ 
енд Ко. КГ», 
Австрія 0,6-0,7 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Внесення в грунт до 
сівби, під час сівби 
та після сівби із 
загортанням, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Еталон, к. є. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ЗАТ «Апьфа-
Хімгруп», Україна, 
виробник - 
«Меатон Лімітед», 
Велика Британія 

1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Внесення в грунт до 
сівби, під час сівби 
та після сівби із 
загортанням, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

3,0 Горох 

Однорічні дво-
дольні, у т. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 5-6 листків 
культури 

- 1 

*Ефес, в. р. 
(бентазон, 480 г/л), 
ТОВ «Агросфера», 
Україна, виробник 
— «Чайна Кемікал 
Індасгріал і Рісеч 
Ко. Лтд.», Китай 
(Гонконг) 

1,5-3,0 Соя 

Однорічні дво-
дольні, у т. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1 -3 листків 
культури 

- 1 

0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів 
від фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Ефіран, в. р. к. 
(2,4-дихлорфен-
оксиоцтової 
кислоти 
диметиламінна 
сіль, 344 г/л + 
дикамби 
диметиламінна 
сіль, 
120г/л),ТОВ«Агро 
Дельта Груп», 
Україна, виробник 
- ф. «Три Дельта 
Компані 
Інтернешнл», 
Китай 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,7-0,8 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2-3 
листків культури 

- 1 

*Ефірон, к. є. 
(2,4-
дихлорфенокси-
оцтової кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 850 г/л), 
ТОВ «Нертус», 
Україна, виробник 
- «Петерс енд Бург 
Лтд.», Угорщина 

0,6-0,8 
Ячмінь ярий, 

пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння культури 
до виходу в трубку 
на ранніх фазах 
росту бур’янів 

- 1 

*Євро-Ланг, в. р. 
(імазамокс, 100 г/л 
+ біоактиватор  
NN-21 100 г/л), ф. 
БАСФАгроБ. В., 
Швейцарія 

1,0-1,2 

Соняшник       
 (сорти та 
гібриди стійкі 
до   дії 
імідазоліно-
нів) 

Однодольні та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури  у фазу 2-8 
листків актовного 
росту бурянів – до 4 
справжніх листків 
для однорічних 
дводольних та фаза 
2-3листків для 
злакових бурянів  

- 1 
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*Євро-Лайтнінг, 
в. р. 
(імазамокс, 33 г/л + 
імазапір, 15 г/л), ф. 
БАСФАгроБ. В., 
Швейцарія 

1,0-1,2 Соняшник 
Однодольні та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 4 
справжніх листків 
культури. 
На сортах 
соняшнику, 
стійких до 
імадазолінонів 

- 1 

*Євро-Ленд, РК 
(імазамокс, 33 г/л + 
імазапір, 15 г/л), ф. 
БАСФАгроБ. В., 
Швейцарія 

1,0-1,2 

Соняшник(гіб
риди стійкі до   

дії 
імідазоліно-

нів) 

Однодольні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 2-3 
справжніх листків у 
культури 

- 1 

*Зеагран 340, СЕ 
(тербутилазин, 
250г/л + 
бромоксиніл 
(октаноат та 
гептаноат), 90г/л), 
ф. «Нуфарам ГмбХ 
енд Ко КГ,», 
Австрія 

      

0,5-1,1 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,3-0,5 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 2-4 
листків 

- 1 

0,3-0,5 Морква  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до посіву, 
під час посіву, але 
до фази олівця 
культури 

- 1 

0,5-0,75 Соя  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів  культури 

- 1 

0,3-0,4 + 
Гроділ максі, 

о.д 0,11 

Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
восени в фазу від 3 
листків – до 
середини кущення 
культури 

- 1 

*Зенкор Ліквід 
SС, к. с. 
(метрибузин, 600 
г/л), ф.«Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Німеччина 

0,5-0,7 Томати 
розсадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування до  
висаджування 
розсади у грунт або 
через 15-20 днів 
після висаджування 
розсади у грунт 

- 1 

0,5-0,7 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,5-1,5 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,75-1,0 
Люцерна 
другого 

року 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до початку 
відростання 
культури 

- 1 

0,7 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
культури 

- 1 

*Зенкор 70 WG, в. 
г. 
(метрибузин, 
700г/кг), 
ф. «Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Німеччина 

1,1-1,4 Томати 
розсадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприсквання 
грунту до 
висаджування 
розсади 

- 1 
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*Зерновій, мв.е. 
(феноксапроп-П-
етил, 69 г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт», ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна, виробник 
- ф. «Нанджінг 
Ессене Файн-
Кеїуіікал Ко. Лтд.», 
Китай 

1,0 
Зернові 
злакові 

культури 

Однорічні 
злакові бур’яни 

По вегетуючих 
бур’янах, 
починаючи з фази 
2-го листка до кінця 
кущення культури 

- 1 

*Зернодар, в. р .г. 
(трибенурон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ «Презенс», 
Україна, виробник 
- «Женджіанг 
Агрін Ко. Лтд.», 
Китай 

20-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів 
починаючи з фази 
2-3 листків 
до виходу в трубку 
культури 

- 1 

*3ефір 300, в. р. 
(клопіралід, 300 
г/л), ТОВ «Агро 
Дельта Груп», 
Україна, виробник 
— ф. «Три Дельта 
Компані 
Інтернешнл», 
Китай 

0,16-0,66 Пшениця 
озима 

Однорічні дво-
дольні та ба-
гаторічні коре-
непаросткові, у 
т. ч. стійкі до 
2;4-Д, бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до початку 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Златомітрон 700, 
к.с. (метамітрон, 
700г/л), ф. 
«Мактешим-Аган 
Індастріз Лтд», 
Ізраль 

5,0-6,0 
Буряки 

цукрові та 
кормові 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Одноразове 
обприскування 
грунту до посіву 
насіння (із 
загортанням), до 
сходів культури або 
у фазі 1-2 справжніх 
листків культури 

- 1 

0,6-0,8 Соя 
Однорічні 
дводольні та  
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
до посіву, до появи 
сходів культури, або 
оприскування у фазі 
2-х трійчастих 
листків культури 

- 1 

0,8-1,2 Картопля 
Однорічні 
дводольні та  
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бадилля 5см 

- 1 

0,7-1,0 Картопля 
Однорічні 
дводольні та  
злакові бур’яни 

У фазі 4-6 листків 
культури - 1 

0,8-1,2 Томати 
розсадні 

Однорічні 
дводольні та  
злакові бур’яни 

Обприскування до 
висадки росади у 
грунт, або через 10-
15 днів після 
висаджування 
росади в грунт 

- 2 

*Зонтрак ККП 
(метри бузин, 
20г/л), ЗАТ 
«Шелково 
Агрохім», Росія 

0,8-1,4 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
дводольні та  
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-6 
листків культури 

- 1 

Зоря М 900, КЕ 
(ацетохлор, 
900г/л), ТОВ 
«Агрохімікат», 
Україна 

1,5-3,0 Курудза, 
соняшник 

Однорічні 
дводольні та  
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час сівби або до 
появи сходів 
культури (у зонах 
недостатнього 
зволоження із 

- 1 



 8 
загортанням) 

*Ізумруд, в. р. к. 
(імазетапір, 100 
г/л), ф. «Шарда 
Ворлдвайд 
Експорте Пвт 
Лтд.», Індія 

0,5-1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
до появи сходів або 
після появи сходів у 
фазі 2-3 справжніх 
листків культури 

- 1 

*Істилайк 334, РК 
(клопірамід, 267г/л 
+ піклорам, 67г/л), 
ТОВ «Агрофлекс» 

0,3-0,35 Ріпак  

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренева-
росткові 
бур’яни 

Обприскуванні від 
фази 6-8 листків у 
однорічних бурянів; 
у фазу розетки – 
початок 
формування 
генеративного 
пагону (2-8см) у 
осотів 

- 1 

30-60 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскуванні від 
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка включно у 
культури 

- 1 

30-60 г/га Пшениця яра, 
ячмінь озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут.. 
ч. стійкі до 2,4-
Д, бур’яни 

Обприскуванні від 
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка включно у 
культури на ранніх 
фазах росту 
бур’янів 

- 1 

*Калібр 75, в. г. 
(тифенсул ьфу рон-
метил, 500 г/кг + 
трибенурон-метил, 
250 г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

30-60 г/га Жито, овес 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від початку 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури на ранніх 
фазах росту 
бур’янів 

- 1 

0,15-0,20 Ріпак 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 
*Каліф 480, к.е. 
(кломазон, 480 г/л), 
ф. «Аган Кемікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 

0,2 (для 
застосування 
у сумішах з 
грунтовими 

гербіцидами) 

Соя  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Каліф Мега, ФК  
(кломазон, 33 г/л + 
метазахлор, 
250г/л), ф.»Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз» 

2,5-3,0 Ріпак  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,2-0,25 + 
0,25 ПАР 
Сайд Кік 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-8 
листків культури 

- 1 

0,2-0,25 + 0,2 
ПАР Брек 

Тру 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-8 
листків культури 

- 1 

* Каллісто 480 SC, 
к. с. 
(мезотріон, 480 
г/л), ф. «Сингента», 
Швейцарія 

0,2-0,25 + 1,0 
ПАР Атплюс Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-8 
листків культури 

- 1 

*Камео 75 в.г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг) 
Дюпон  

15-20 г/га Пшениця 
озима та яра 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

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

- 1 



 8 
листочка культури 
включно 

2,0-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання. 
Після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Капрал, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Нертус Лтд», 
Україна 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
Після висівання, або 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Каптора, РК 
(імазамокс, 33г/л + 
імізапір, 15г/л), ф. 
БАСФ Агрокемікал 
Продактс Б.В., 
Пеурто-Ріко 

1,0-1,2 

Соняшник(сор
ти та гібриди, 

стійкі до 
імідазоліно-

нів) 

Однодольні і 
дводольні 
бур’яни 

В фазу 4 справжніх 
листків культури - 1 

*Капут, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), ТОВ 
«Штефес», 
Україна, виробник-
ф. «ДДЕ Фарм 
АГ», Ліхтенштейн 

2,0-6,0 Пари 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

* Карібу 50, з. п. 
(трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг), ф. 
«Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

30 г/га + ПАР 
Тренд-

90 мл/га 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
сходів культури (від 
появи сім’ядолей до 
фази 2 листків у 
бур’янів) 

- 2 

*Карібу Екстра 
ТЛ, ЗП ( 
компонент Т- 
гербіцид Карібу 50 
ЗП, з д.р. 
трифлусульфурон 
–метил, 500г/кг + 
компонент Л – 
гербіцид Вензар 80 
ЗП з д.р. ленацил, 
800г/кг), ф «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл» 
.Швейцарія 

280г/га 
(компонент 
Т-30г/га + 

компонент Л-
250г/га), + 

ПАР Тренд-
90 200мл/га 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування  в 
сходів  від появи 
сім’ядолей до фази 
2 листків у бур’янів 

- 2 

5,0-6,0 

Обприскування 
ґрунту до сівби (із 
заробкою) до сходів 
або у фазі 1-2 
справжніх листків у 
буряку 

- 1 

*Касадор, к.с., 
(метамітрон, 700 
г/л),  
ТОВ “Агросфера”, 
Україна  
Виробник: ф. 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко. Лтд” Китай,  2,0+2,0+2,0 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бур’янів, наступні – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

- 3 

*Кассіус,в.р.п. 
(римсульфурон, 
250г/л), ЗАТ 
«Щелково 
Агрохім», Росія 

40-50г/га + 
200мл ПАР 
Сателліт Ж 

Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури (у 
фазі кущення 
однорічних 
злакових бурянів та 

- 1 



 8 
висоті багаторічні 
10-15см бур’янів 

*Катана, з.п. 
(трифлусульфурон-
метил, 500г/кг), 
ТОВ»Аврора-2», 
Укоаїна 

30г/га + ПРА 
Флокс, 

200мл/га 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посходово (від 
появи сімядолей до 
фази 2 листків у 
бурянів) 

- 1 

*Квазар, к.е. 
(хізалофоп-п-етил, 
50 г/л),  ТОВ 
«Агрохімконтракт»
, Україна 
Виробник: Джінан 
Кесайджінонг Хім 
Ко, ЛТД, Китай 

2,0-3,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів після появи 
сходів культури за 
масового 
проростання 
однодольних 
бур’янів 

- 1 

*Квант, в. г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/кг), 
«Давкем Лтд.», 
США, виробник - 
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

10-15 г/га Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-5 листків 
культури 

- 1 

1,5 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
буряни 

Обприскування у 
фазі сімядолеь 
бурянів, наступні з 
інтервалом 8-10днів 

- 3 

*Кватро голд, ОД 
(десмедифам, 47г/л 
+ фендимефан, 
60г/л + етофумезат, 
75г/л + ланацил, 
27г/л), ф. «Спарта 
Рісерч Лтд», 
Ірландія 

4,5 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
грунту до сівби до 
виходів або у фазі 1-
2 справжніх листків 

- 1 

0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

Квін, РК (2,4-
дихлорфеноксиоц-
това кислота у 
формі 
диметиламінної 
солі, 344г/л + 
дикамба у формі 
диметиламінної 
солі, 120г/л), ІП 
«Брітіш  Еко 
Систем 
Текнолоджі», 
Україна 

1,5 Кукурудза  
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,4-0,8 

Буряки 
цукрові, 

соняшник, 
соя, ріпак 

Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у бурянів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Квізалон, КЕ 
(хізалофоп-П-
етил,125г/л), ТОВ 
«Кеміагротрейд», 
Україна 

0,8-1.2 

Буряки 
цукрові, 

соняшник, 
соя, ріпак 

Багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
10-15см незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

*Квін Стар, к.е. 
(хізалофоп-п-етил, 
50 г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт», Україна 
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси. 

2,0-4,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
однорічних, 10-15 
см багаторічних 
бур’янів 

- 1 
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0,8-1,2 Ріпак, соя. 
Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
однорічних, 10-15 
см багаторічних 
бур’янів 

- 1 

0,6-0,8 Соняшник  Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
бурянів незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

1,0-1,2 Соняшник  Багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 10-15см  
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,6-0,8 

Посіви 
овочевих 
культур 
(цибуля) 

Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
бурянів незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

*Квін Стар Макс, 
к.е. (хізалофоп-п-
етил, 50 г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт», Україна 
 

1,0-1,2 

Посіви 
овочевих 
культур 
(цибуля) 

Багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 10-15см  
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,2-0,4 + 
ПАР«Мікс» 

0,6-1,2 

Буряки 
цукрові, ріпак, 

соняшник 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-6 
листків (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Клетодим, к. є. 
(клетодим, 240 г/л), 
ТОВ 
«Експопродком», 
Україна, виробник 
— «Лабораторіос 
Алкотан С.А.», 
Іспанія, «Пілот 
Плантоф Шеньянг 
Рісеч Інстітут оф 
Кемікал Індастрі», 
Китай 

0,6-0,8 + 
ПАР«Мікс» 

1,8-2,4 

Буряки 
цукрові, ріпак, 

соняшник 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів за висоти 
10-15 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

2,0-4,0 Пари 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
бурянів в період їх 
активного росту 

- 1 

*Кеместра-АП 
480, РК 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 
480г/л), ТОВ» 
Астракем-
Україна», Україна 6,0 Пари 

Багаторічні 
злакові 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
бурянів в період їх 
активного росту 

- 1 

*Кентавер, РГ 
(римсульферон, 
500г/кг + фурон-
метил, 250г/кг), 
ТОВ «Вессма 
кемікал», Україна 

20-25г/га + 
ПАР Мачо, 

0,2л/га 
Кукурудза  

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
культури у фазі 2-5 
листків 

- 1 

*Кіаніт, КЕ 
(фенфедифам, 
91г/л + 
десмедіфам, 71г/л 
+ етофумезат, 
112г/л), ТОВ 
«Франдеса», 
Білорусь 

1,0 
1,5 
3.0 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
бурянів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10днів 

- 
3 
2 
1 

*Клетект, КЕ 
(клекодим, 120г/л), 
ТОВ «Нопосон-
Агро», Україна 

0,2-0,8 + ПАР Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
20 см 

- 1 

*Клетомекс, КЕ 
(клекодим, 240г/л), 
ф. «МАК ГмбХ», 0,2-0,4 + 

ПАР«Інтра» 
0,6-1,2 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-6 
листків (незалежно 

- 1 
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від фази розвитку 
культури) 

Німеччина 

0,6-0,8 + 
ПАР«інтра» 

1,8-2,4 

Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів за висоти 
10-20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

4,0-5,0 

Поля, призна-
чені під 

посіви ярих 
зернових 

(пшениця, 
ячмінь) 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви 
кукурудзи, 

картоплі, сої, 
соняшнику, 

ріпаку, 
люцерни, 

льону, 
овочевих, 

баштанних 
культур 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною, за 
2 тижні до 
висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки 
грунту, крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0 Пари 
Однорічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів 
у період їх 
активного росту 

- 1 

6,0 Пари 
Багаторічні’ 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів 
у період їх 
активного росту 

- 1 

2,0 

Поля, призна-
чені під 

посіви ярих 
зернових, 
цукрових 

буряків, со-
няшнику, 
картоплі, 

ріпаку, льону, 
овочевих, 

баштанних 
культур 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

4,0-6,0 

Поля, призна-
чені під 

посіви ярих 
зернових, 
цукрових 

буряків, со-
няшнику, 
картоплі, 

ріпаку, льону, 
овочевих, 

баштанних 
культур 

Багаторічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

*Клінік, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ф. «Нуфарм 
ГмбХ енд Ко. КГ», 
Австрія 

3,0-6,0 

Землі не-
сільськогоспо 

дарського 
користування 

(смуги 
відчуження 

ліній 
електропе-

редач, газо-та 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 
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нафто-

проводів, 
узбіччя доріг, 

залізничні 
насипи) 

2,0-4,0 

Поля, приз-
начені під 

посіви 
зернових, 

кукурудзи, 
ріпаку, сої, 
соняшнику 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

*Клір 480 SL., в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль ґліфосату, 480 
г/л), ТОВ «Павіан», 
Україна, виробник 
- ф. «Жейянг Дейо 
Кемікал Індастріал 
Ко.», Китай 

4,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посіви 
зернових, 

кукурудзи, 
ріпаку, сої, 
соняшнику 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

*Кломекс 480, ке  
(клопіралід, 480 
г/л),ф. «МАК 
ГбмХ», Німеччина 

0,15-0,2 Ріпак  Злакові та 
дводольні 

Обприскування до 
появи сходів 
культури 

- 1 

0,3 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні, ут.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування за 
появи 1-3 пар 
справжніх листків 
культури (фаза 
сім’ядолей — 2-х 
справжніх листків 
бур’янів) 

- 1 

*Клопіралід, в. р. 
(клопіралід, 300 
г/л), ТОВ 
«Експопродком», 
Україна, виробник 
-ф. «Ширм 
АГДІвіжн Сідеко», 
Німеччина 

0,3-0,5 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
дводольні 
коренепарост-
кові (осоти) 
бур’яни 

Обприскування за 
появи 1 -3 пар 
справжніх листків 
культури (фаза 
розвинених розеток 
осотів) 

- 1 

*Ковчег, РК 
(бентазон, 480г/л), 
ТОВ «нопос-
Агро», Україна 

3,0 Горох  
Однорічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування у 
фазі 5-6 листків 
культури 

- 1 

*Козак, к.е. 
(клетодим, 120 г/л) 
ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна, 
виробник -ф. 
«Меатон Лімітед», 
Велика Британія 

1,4-1,8 Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-20 см 

- 1 

*Командир, к. є. 
(кломазон, 480 г/л), 
ТОВ «Компанія 
Укравіт», Україна, 
виробники -ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна, ф. 
«Нанджінґ Ессене 
Файн-Кемікл Ко. 
Лтд.», Китай 

0,15-0,2 Ріпак 
Злакові та 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Комманд 48, к. є. 
(кломазон, 480 г/л), 
ф.ФМСІ.США 

0,1 5-0,2 Ріпак 
Злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Компас 970, в. г. 
(диметиламінна 
сіль - дикамби, 970 
г/кг, у кислотному 
еквіваленті - 805 

0,07-0,25 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 
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0,07-0,15 Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

г/кг), ф. «Гарда 
Кемікелз Лімітед», 
Індія 

0,2-0,4 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 2,4-
Д, бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

*Комрад, к.е. 
(десмедіфам, 71 г/л 
+ фенмедіфам, 91 
г/л + етофумезат, 
112 г/л), ф. «Аріста 
ЛайфСайенс 
С.А.С.», Франція 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Перше 
обприскування - у 
фазі сім’ядолей, 
наступні — з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

*Кондор, ВГ ( 
трифлусульфурон-
метил, 500г/кг), 
ЗАТ «Щелково 
Агро», Росія 

30г/га + ПАР 
Сателліт, 
200мл/га 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування по 
сходах культури 
(від появи 
сімядолей да фази 2 
листків у бурянів) 

- 2 

*Конкістадор 700, 
в. г. 
(метамітрон, 700 
г/кг), ф. «Барклай 
Кемікалс 
Мануфекчурінг 
Лтд.», Ірландія 

0,7-2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові 
бур’яни 

Перше 
обприскування - у 
фазі сім’ядолей, 
наступні — з 
інтервалом 8-10 
днів 

- 3 

*Контролер, з.п. 
(трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг) 
ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
Меатон Лімітед, 
Великобританія 

30 г/га Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 

Обприскування від 
появи сходів до 
змикання рядків 
культури 

- 1 

*Контакттвін, к.е.  
(фенмедифам, 97 
г/л + етофумезат, 
94 г/л),  
ф. «Файнкемі 
Швебда ГмбХ», 
Німеччина 

1,5-2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Перше 
обприскування від 
фази 
сім’ядолей до 
першої пари 
справжніх листків у 
бур’янів, наступні - 
з інтервалом 7-10 
днів (третє-за 
необхідності) 

- 3 

*Консультант к.с. 
(нікосульфурон, 40 
г/л),  ТОВ «Агро-
Союз», Україна 
Виробник: 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Корлєоне, КЕ 
(дикам ба, 420г/л + 
нікосульфурон, 
80г/л), «Органіка-
Сажина», Польща 

0,5 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та 
2дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Космік, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 3,0-5,0 Пари Однорічні 

злакові та 
дводольні 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 
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бур’яни 

5,0-6,0 Пари 
Багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 
 

4,0-8,0 

Землі 
несільськогос
по-дарського 
призначення 

(смуги 
відчуження 

ліній електро-
передач, газо- 

та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи, 

аеродроми, 
промислові 
території та 
ін. об’єкти) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

3,0-5,0 

Поля, 
призначені 
під посіви 
цукрових 
буряків, 
картоплі, 
зернових, 
кукурудзи 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів за 2 тижні 
до висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механізовані 
обробки, крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

3,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви 
цукрових 
буряків, 

картоплі, ярих 
зернових, ово-

чевих, со-
няшнику 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

г/л, у кислотному 
еквіваленті, 360 
г/л), ф. 
«АрістаЛайфСайен
с С. А. С», Франція 

5,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посіви цук-
рових буряків, 
картоплі, ярих 

зернових, 
овочевих, 

соняшнику 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів  восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сходів 
культури 

- 1 

1,5-3,0 Соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання але 
до сходів культури 

- 1 

*Кратос, к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л) ПП 
“Хімагромаркетинг
”, Україна 
Виробник Санрайз 
Кемікалз Ко., Лтд., 
Китай 

3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сходів 
культури 

- 1 

*Крейсер, в. г. 
(римсульфурон, 
250 г/кг), ТОВ 
«Агросфера», 

40-50г/ га + 
ПАР 

«Флокс» 

Кукурудза Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 

Обприскування 
посівів у фазу 1-7 
листків культури (у 
фазі кущіння 

- 1 
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бур’яни однорічних 

злакових бур’янів і 
за висоти 
багаторічних 
бур’янів 10-15см) 

Україна, виробник 
- ф. «Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко. Лтд.», 
Китай» (Гонконг) 

50 г/га + ПАР 
«Флокс» Картопля 

Однорічні та 
багаторічні зла-
кові і дводольні 
бур’яни 

Обприскування за 
висоти культури 1 -
1 5 см 

- 1 

*Крейсар, РК 
(клопіралід, 267г/л 
+ піклорам, 67г/л), 
ТОВ»АПК-
Сервіс», Україна 

0,35 Ріпак 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обпискування 
пісівів у фазу 3-4 
листків культури 

- 1 

40-50 г/га + 
ПАР 

«Флокс», 
200мл/га 

Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні зла-
кові і дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 1-7 
листків культури 
(уфазі кущіння 
однорчнічних 
злакових і за висоти 
багаторічних 
бурянів 10-15см) 

- 1 

*Крейсер, ВГ 
(римсульфурон, 
250г/кг), ТОВ 
«Агросфера», 
Україна 

50 г/га + ПАР 
«Флокс», 
200мл/га 

Картопля 

Однорічні та 
багаторічні зла-
кові і дводольні 
бур’яни 

Обприскування за 
висоти культури  
10-25см  

- 1 

0,4-0,8 Буряки 
цукрові 

Однорічні  зла-
кові бур’яни 

Обпискування 
пісівів у фазу 2-4 
листків у бурянів 
незалежно від фази 
розвитку  культури 

- 1 

*Кронос, КЕ 
(хізалофоп-П-етил, 
125г/л), ТОВ 
«Кернел-Трейд 

0,8-1,2 Буряки 
цукрові 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обпискування 
пісівів за висоти 
бурянів 10-15см  
незалежно від фази 
розвитку  культури 

- 1 

*Кропекс, КЕ 
(кломазон, 480г/л), 
ТОВ «Рекорд-
агро»,Україна 

0,15-0,2 Ріпак озимий, 
купаста 

Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

1,4 Томати 
розсадів 

Однорічні дво-
дольні та  
однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сходів 
культури або до 
висадки культури 

- 1 

*Купол, ВГ 
(метрибузин, 
700г/кг), ТОВ 
«Рекорд-агро», 
Україна 

1,0 Томати без-
розсадні 

Однорічні дво-
дольні та  
однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сходів 
культури або до 
висадки культури 

- 1 

 Буряки 
цукрові 

Однорічні  зла-
кові  та 
дводольні 
бур’яни 

Обпискування 
грунту до сівби, до 
сходів або в фазі 1-
2тсправжніх листків  
культури 

- 1 

* Лавина, КС 
(метамітрон, 
700г/л), ТОВ 
«Франдесса», 
Білорусь 

 Буряки 
цукрові 

Багаторічні зла-
кові та 
дводольні 
бур’яни 

Обпискування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів з 
інтервалом між 
обробками 8-10днів 

- 3 

0,5-1,5 Картопля 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

1,1-1,4 Томати 
розсадні 

Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висаджування 
розсади 

- 1 

*Лазурит, з. п. 
(метрибузин, 700 
г/кг), 
ЗАТ «Фірма 
«Август», Росія 

0,5-0,7 Томати Однорічні дво- Обприскування у - 1 
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безрозсадні дольні та зла-

кові бур’яни 
фазі 2-4 лисків 
культури 

0,9 (0,35-0,4) Картопля 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючиз бурянів 
до сходів культури, 
наступне 
обприскування за 
висоти культури 
5см 

- 1 

1,1-1,4 Томати 
розсадні 

Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючиз бурянів 
у фазі 2-4 листків 
культури 

- 1 

1,6 Томати 
безрозсадні 

Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючиз бурянів 
через 15-20 днів 
після висаджування 
розсади у грунту 

- 1 

*Лазурит Супер, 
з. п. 
(метрибузин, 270 
г/кг), 
ЗАТ «Фірма 
«Август», Росія 

1,0-1,3 Картопля 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
за висоти культури 
5см  

- 1 

*Лакі Топ, ВГ 
(трибенуферон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ «Агро-Лік», 
Україна 

20-25г/га Зернові 
злакові 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

3,0 

Землі 
несільськогос
по-дарського 
призначення 

(смуги 
відчуження 

ліній 
електропе-

редач, 
газо- та 

нафтопроводів
, узбіччя 

доріг, 
залізничні 

насипи) 

 

Обприскування до 
появи сходів 
бур’янів. 
Забороняється 
випасання худоби 
та заготівля сіна у 
зоні 300 м від 
оброблених 
територій 
протягом 15 діб. 
Забороняється 
обробка земель 
несіль-
ськогосподарськог
о використання на 
відстані менше 300 
м від місць 
постійного 
перебування 
людей. 

- 1 

ф Ланкастер, к. є. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ІП «Брітіш 
Еко Систем 
Текнолоджі», 
Україна, виробник 
- ф. «Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко. Лтд.», 
Китай» (Гонконг) 

1,5-3,0 Кукурудза, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

33 г/га 

Пшениця 
озима та яра, 

ячмінь озимий 
та ярий 

Однорічні зла-
кові та багато-
річні дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
фази утворення 1 -2 
міжвузля у 
культури включно 

- 1 

*Ланцелот 450 
WG, в. д. г. 
(амінопіралід, 
300 г/кг + 
флорасулам, 
150 г/кг), 
ф. «Доу 
АгроСайенсіс 
ВмбХ, Австрія 

33 г/га Кукурудза 

Однорічні 
злакові та ба-
гаторічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-7 
листків у культури 

- 1 

*Ларен Про 60, в. 
г. 
(метсульфурон -

8,0-10,0 
г/га 

Пшениця яра 
та озима, 

ячмінь ярий та 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т. 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 
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метил, 600 г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

озимий ч. стійкі до 2,4-
Д, бур’яни 

0,12-0,2 
 
 
 
 
 
 

Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у  фазу 1-3 
справжніх листків 
культури (фаза 6-8 
листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки – початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см 
(проти осотів)) 

- 1 

0,06-0,12 Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні , у 
т.ч. стійкі до 2,4 
Д та багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,06-0,12 Ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні , у 
т.ч. стійкі до 2,4 
Д та багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,12-0,2 Ріпак озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 6-8 
листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки - початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см 
(проти осотів) 

- 1 

*Легіон в.г.  
(клопіралід, 750 
г/кг), 
ТОВ «Агросфера», 
Україна 
Виробник: Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко., Лтд., 
(Гонконг), Китай 

0,12-0,2 Ріпак ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 6-8 
листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки - початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см 
(проти осотів) 

- 1 

1,0 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у 
однорічних 
бур’янів(незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,5-2,0 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
багаторічних 
бур’янів 10-1 5 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

*Лемур, к. є. 
(хізалофоп - П -
тефуріл, 40 г/л), 
ТОВ «Нертус», 
Україна, - 
виробник - ф. 
«Петерсенд Бург 
Лтд.», Угорщина 

1,0-1,25 Ріпак, 
соняшник 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючіи культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 
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1,75-2,0 Ріпак, 
соняшник 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючіи культурі 
(за висоти бур’янів 
10-15 см) 

- 1 

*Ленацил Бета, з. 
п. (ленацил, 800 
г/кг), ф. «Кемінова 
А/С», 
Данія 

0,8-1,5 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Внесення в грунт до 
сівби, після сівби із 
загортанням, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Лінкор 60, РГ 
(метсульфурон-
метил, 600г/кг), 
ТОВ «Вассма 
Кемікал», Україна 8-10г/га Пшениця 

озима 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та МЦПА та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування від 
фази 2-х листків до 
кінця кущення 
культури (2-4 
листки у 
однорічних, фаза 
розетки у 
багаторічних 
бурянів) 

- 1 

0,15 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 4 листків до 
кінця кущіння 
культури 

- 1 

0,12 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 3 листків до 
кінця кущіння 
культури 

- 1 

*Лінтур 70 WG, 
в.г. 
(тріасульфурон, 41 
г/кг + дикамба, 659 
г/кг), ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

0,12-0,15 Газонні трави 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 
кущіння 

- 1 

*Логран 75 WG, в. 
г.  
(тріасульфурон, 
750 г/кг), ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

6,5-10,0 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази2-3 листків до 
фази прапорцевого 
листка культури 
включно 

- 1 

0,12 

Пшениця 
озима, 

пшениця яра, 
просо, овес, 

ячмінь 

Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 2,4-
Д, та 
багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
початку виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,04-0,12 
Льон- 

довгунець (на 
технічні цілі) 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
«ялинки» культури 

- 1 

0,12-0,2 Ріпак ярий та 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі6-8 листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки-початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см у 
осотів 

- 1 

*Лонтрел Град, в. 
р. 
(клопіралід, 300 
г/кг), 
Ф. 
«ДуоАгроСайенсіс 
ВмбХ С.А.С.», 
Австрія 

0,1-0,16 
Часник, 

цибуля (окрім 
«на перо») 

Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 2,4-
Д, та 
багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 
 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
у фізі «розетки» (за 
висоти осотів 15-
20см) від фази 2 
листків у культури 

- 1 
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0,2 

Гірчиця, 
ріпак, буряни 

цукрові, 
кукурудза, 

купаста 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
у фазі «розетки» (за 
висоти осотів 15-
20см) від фази 2 
листків у культури. 
Обприскування від 
фази 3-4 листків до 
появи квіткових 
бутонів у культури 

- 1 

0,16-0,66 

Пшениця 
озима та яра, 
просо, овес, 

ячмінь 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
початку виходу в 
трубку культури 

- 1 

1,0 Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі3-5 листків 
культури 

- 1 

0,3-0,5 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування за 
появи 1-3 пар 
справжніх листків 
культури 

- 1 

0,1-0,3 

Льон- 
довгунець (на 

технічні 
цілі) 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі доМЦПА, 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’ни 

Обприскування у 
фазі«ялинки» 
культури 

- 1 

0,3 Жито 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,3 Райграс 
однорічний 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

1,0-1,7 Лаванда 

Однорічні дв 
дольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі відростання 
культури 

- 1 

0,2-0,5 Капуста 
білокачанна 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування 
після висаджування 
розсади 

- 1 

*Лонтрел 300, в. 
р. 
(клопіралід, 300 
г/л), ф. 
«ДоуАгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 
 

0,3-0,5 Ріпак ярий та 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі6-8 листків у 
однорічних 
бур’янів, у фазі 
розетки — початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см у 
осотів 

- 1 

*Лорнет, в.р. 0,3-0,5 Буряки Однорічні Обприскування - 1 
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(клопіралід, 300 
г/л) 
ЗАТ “Щелково 
Агрохім”, Росія 
Виробник:  ф.“Ліе 
Кемікал Індастрі 
Ко., Лтд.”, Китай 

цукрові дводольні та 
багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни  

посівів при появі 1-
3 пар справжніх 
листків культури 

0,75-0,13 
Пшениця 

озима та яра, 
овес 

Однорічні дво-
дольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування від 
фази 
кущіння до початку 
виходу 
в трубку культури 

- 1 

*Лукар-7, в. р. г. 
(клопіралід, 700 
г/кг), ТОВ«АПК-
Сервіс», Україна, 
виробник — ф. 
«Суперус Ко. 
Лтд.», Китай 
 
 0,13 Ріпак 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-4 листків 
культури 

- 1 

3,5-4,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’ни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

3,5-4,0 Яблуня 

Однорічні 
злакові, 
однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів бур’янів; у 
фазу 2-3 листків у 
злакових та 2-4 
листків у 
дводольних 
(обмежити 
потрапляння 
препарату на 
рослини) 

- 1 

*Люмакс 537,5 SЕ, 
с.е. (5-метолахлор, 
375 г/л + 
тербутилазін, 125 
г/л + мезотрион, 
37,5 г/л), ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

3,5-4,0 Виноградники 

Однорічні 
злакові, 
однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів бур’янів; у 
фазу 2-3 листків у 
злакових та 2-4 
лиаків у дводольних 
(обмежити 
потрапляння 
препарату на 
рослини) 

- 1 

8,0-10,0 г/га 
 

Льон – 
довгунець 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі “ялинки” 
культури 

- 1 

*Магнум в.г. 
(метсульфурон-
метил, 600 г/кг),  
ЗАТ “Фірма 
“Август”, Росія 

8,0-10,0 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння культури 

- 1 

*МайсТер 62 \Л/6, 
в. г. 
(форамсульфурон, 
300 г/кг + 
йодсульфурон-
метилнатрію, 20 
г/кг + антидот-
ізоксадифенетил, 
300 г/кг), 
ф. «Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Німеччина 

1 50 г/га Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-7 листків 
кукурудзи (фаза 3-4 
листків у 
однорічних 
злакових бур’янів) 

- 1 
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*МайсТер Пауер 
о.д. 
(форамсульфурон, 
31,5 г/л + 
йодсульфурон-
метилнатрію, 1 г/л 
+ тієнкарбазон-
метил, 10г/л + 
ципросульфамід, 
15г/л), 
ф. «Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Німеччина 

1,25-1,5 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові, 
дводольні  
бур’яни у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування у 
фазі 3-7 листків у 
культури 

- 1 

*Майтус, в. г. 
(римсульфурон, 
250 г/кг), ТОВ 
«Рутон», Україна, 
виробник - ф. 
«Сінокем 
Хебей 
Корпорейшн», 
Китай 

40-50 г/га + 
200,мл/га 

ПАР 
«Талант» 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1 -7 
листків кульури (у 
фазі кущіння 
однорічних 
злакових бур’янів і 
за висоти 
багаторічних 10-1 5 
см) 

- 1 

*Мастак ,в.р., 
(клопіралід, 300 
г/л), ТОВ 
“Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна  
Виробник 
Нанджінг Ессенс 
Файн-Кемікл 
Ко.ЛТД, Китай 

0,3-0,5 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів за появи 1-3 
пар справжніх 
листків культури 

- 1 

*Макстар к.е. 
(флуроксипір-
метил, 250 г/л) 
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», Україна 
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси 

0,7 Зернові 
злакові 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
фази прапорцевого 
листка культури 

- 1 

*Максимус к.с. 
(ацетохлор, 900 
г/л) СТОВ «Ритм», 
Україна  
Виробник: Шарда 
Ворлдвайд Експорт 
Пвт ЛТД, Індія 

1,5-3,0 
Кукурудза 

 
Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сходів 
культури 

- 1 

*Марафон, КС 
(пендиметалін, 
250г/л + 
ізопротурон,125г/л
), ф. БАСФ Агро 
Б.В., Швейцарія 

4,0 
Пшениця 

озима,ячмінь 
озимий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів післь появи 
сходів до фази 
кущення культури 
(оптимально – 1-3 
листків культури), 
на початкових 
стадіях росту 
бурянів 

- 1 

*Маро, к.с. 
(нікосульфурон, 40 
г/л), ТОВ «АПК –
Сервіс», Україна  

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 
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Виробник -ф. 
"Суперус Ко.", 
Китай 

бур’яни 

*Мастак, в.р. 
(клопірамід, 
300г/л), ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна 

0,3-0,5 Буряки 
цукрові 

Однорічні, 
злакові 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів за появи 1-3 
пар справжніх 
листків культури 

- 1 

0,3 Буряки 
цукрові 

Однорічні,  
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
бур’яни 

Обприскування за 
появи 1-3 справжніх 
листків культури 
(фаза сімядолеь – 2-
х справжніх листків 
у бурянів) 

- 1 

*Мачете в.р. 
(клопірамід, 
300г/л), ф. «Давкем 
Лтд», США 

0,3-0,5 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
дводольні 
коренева-
росткові (осоти) 
буряни 

Обприскування за 
появи 1-3 справжніх 
листків культури 
(фаза розвинення 
розетки у осотів) 

- 1 

*Меззо, в. г. 
(метсульфурон-
метил, бООг/кг), 
ф. «Нуфарм ГмбХ 
енд Ко. КГ», 
Австрія 

8-10г/га 
Пшениця 

озима та яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу в 
трубку культури (у 
ранній фазі росту 
бур’янів) 

- 1 

1 5-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні,   ‘ ут. 
ч. стійкі до 2,4-
Д, бур’яни 

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

- 1 

*Меркурій, в. г. 
(трибенурон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ «Аврора-2», 
Україна, 
виробник— 
«Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко. 
Лтд.», Китай 
(Гонконг) 

1 5-20 г/га Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів, починаючи 
з фази 2-3 листків 
до виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Мерлін 750, в. г. 
(ізоксафлютол, 
750г/кг), 
ф. «Байєр 
КропСаєнс 
АГ», Німеччина 

0,1-0,15 Кукурудза 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
після сівби, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*МЕТО-СТАР 
960, КЕ 
(метолахлор, 
960г/л), ТОВ 
«Хімагромарке-
тинг», Україна 

1,6-1,8 
Буряки 

цукрові, 
соняшник 

Однорічні 
злакові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Метризан, ВГ 
(метрибузин, 700 
г/кг), ТОВ 
«Компанія 
агрохімічні 
технології», 
Україна 

0,5-1,5 Картопля  

Однорічні 
дводольні та 
однорічні 
злакові 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,5-1,5 Картопля 
 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 
 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,7 Томати(безроз
садні) 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі2-4 листків 
культури 

- 1 

*Метрикс, ВГ 
(метрибузин, 700 
г/кг), ТОВ«Клов», 
ТОВ «Грін 
Експрес», Україна, 
виробник - ф. 
«Нанжінг№1 
Пестисайд Факторі 
оф Ред Сан Груп 
Ко. Лтд.», Китай 

1,1-1,4 Томати(розсад
ні) 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до 
висаджування 

- 1 
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розсади 

5,0-6,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі 1-
2 справжніх листків 
культури 

- 1 

*Метрон, КС 
(метамітрон, 
700г/л), ТОВ 
«Ренголі», Україна 

2,0+ 
2,0+ 
2,0 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 

Перше 
обприскування у 
фазі сім доль 
бурянів, наступні – 
з інтервалом 8-
10днів між 
обробками 

- 3 

6,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі 1-
2 справжніх листків 
культури 

- 1 

*Метронам 700, 
КС (метамітрон, 
700г/л), ф. «ДВА 
Агро ГмбХ», 
Україна 

2,0+ 
2,0+ 
2,0 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Перше 
обприскування у 
фазі сім доль 
бурянів, наступні – 
з інтервалом 8-
10днів між 
обробками 

- 3 

*Митрон, КС 
(метамітрон, 
700г/л), ЗАТ 
Щелково 
Агрохім», Росія 

1,5-2,0 

Буряки 
цукрові, 
столові, 
кормові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів, наступне 
через 8-10 днів 

- 2 

*Мікадо, в. р. 
 (піклорам, 67 г/л+ 
клопіралід, 267 
г/л), ТОВ «Рутон», 
Україна, виробник 
- ф. «Петерс енд 
БургЛтд.», 
Угорщина 

0,30-0,35 Ріпак 

Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 2,4-
Д, багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-4 
листків культури, 
по вегетюючих 
бур’янах 

- 1 

0,8 Пшениця 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

* Мікодин, в. р. к. 
(2,4-
дихлорфенокси- 
оцтової кислоти 
диметиламінна 
сіль, 344 г/л + 
дикамби 
диметиламінна 
сіль, 120 г/л), ПП 
«Хімагромарке-
тинг», Україна, 
виробник- ф. 
«Санрайз Кемікалз 
Ко. Лтд.», Китай 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі3-5 листків 
культури 

- 1 

*Мілагро 040 5С, 
к. с.  
(нікосульфурон, 40 
г/л), ф. «АйЕсКей 
Біосайнсез Європа 
Ес. Ей.», Бельгія 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі4-10 листків 
культури 

- 1 

*Мілагро 240, КС 
(нікосульфурон, 
240 г/л), ф. 
«Кемінова А/С», 
Данія 

0,16-0,2 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-10 листків у 
культури 

- 1 

*Мілагро Екстра 
6 м.д.  
(нікосульфурон, 60 

1,0-1,25 Кукурудза 
Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 

Обприскування 
посівів у фазі 3-10 
листків культури 

- 1 
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г/л), ф. «АйЕсКей 
Біосайнсенз 
Європа Ес. Йе», 
Бельгія 

дводольні 
бур’яни 

*Міладар, КС 
(нікосульфурон, 
45г/л),  ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт», Україна  

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Міладар  Дуо, 
КС   
(нікосульфурон, 
45г/л + мезотрон, 
100г/л),  ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт», Україна  

0,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 3-5 
листків 

- 1 

*Міладар  Комбі 
ВГ  
(нікосульфурон, 
600г/кг + 
тифенсульфурон-
метил, 150г/кг),  
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», Україна  

0,05-0,07 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Мілакос, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л),  ТОВ 
«Кеміагротрейд», 
Україна 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Мілано, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л),  ТОВ 
«Ранголі», Україна 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Мілано М-Зоря, 
КС 
(нікосульфурон, 
45г/л),  ТОВ 
«Агрохімікат», 
Україна 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Мімафорт, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л),   ТОВ 
«Компанія 
агрохімічні 
технології», 
Україна 

1,0-1,5 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Міракс, РК (2,4-
Д-дихлорфенок-
сиоцтової кислоти 
диметиламінна 
сіль, 350г/л + 
дикам ба, 125г/л), 
ТОВ «айстра-
Київ», Україна 

1,0-1,5 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

*Міранда, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л),  ТОВ 
«Агро-Дельта 
Груп», Україна 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Містраль, ВГ 
(метрибузин, 
700г/кг), ф. 
«Файнкемі Швебда 
ГмбХ», Німеччина 

0.7-1,0 Соя  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Мітрон-стар, ВГ 1,5-2,0 Буряки Однорічні Перше - 2 
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(метамітрон, 
800г/кг), ТОВ 
«Хімагромарке-
тинг», Україна 

цукрові дводольні та 
злакові бур’яни 

обприскування – у 
фазі сім’ядоль 
бурянів, наступне 
через 8-10 днів 

*Мітчел, к.е. 
(фенмедифам, 90 
г/л + десмедифам, 
70 г/л + етофумезат 
110 г/л),  ІП 
«Брітіш Еко Сістем 
Текнолоджі», 
Україна  
Виробник: 
ф.“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко”ЛТД”,Китай 
(Гонконг) 

1,0 
Буряки 

цукрові та 
кормові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни 

Перше 
обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування – 
інтервалом 5-10 
днів  

- 3 

0,4-0,8 Озимий ріпак Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Озимий ріпак Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-15 см 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0,8 Ярий ріпак Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Ярий ріпак Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-15 см 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-1,2 Буряк 
цукровий 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків у 
однорічних, 10-15 
см у багаторічних 
бур’янів 

- 1 

0,6-1,2 Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 
в т.ч. пирій 
повзучий 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у 
однорічних бур’янів 
і висоті пирію 10-15 
см незалежно від 
фази розвитку 
культури 

- 1 

0,4-0,8 Томати Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Томати Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-15 см 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0,8 Цибуля Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Міура, к.е. 
(хізалофоп-П-етил, 
125 г/л) ЗАТ Фірма 
“Август”, Росія 

0,8-1,2 Цибуля Багаторічні Обприскування - 1 
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злакові бур’яни посівів за висоти 

бур’янів 10-15 см 
незалежно від фази 
розвитку культури 

0,8-1,2 Льон-
довгунець 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
«ялинки» культури 
(за висоти пирію 
повзучого 10-15 см.) 

- 1 

0,4-0,8 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-15 см 
незалежно від фази 
розвитку культури 

 1 

*ММ-600, з. п. 
(метсульфурон-
метил, 600 г/кг), 
ТОВ «Нертус», 
Україна, 
виробник — ф. 
«Петерсенд Бург 
Лтд.», Угорщина 

8,0-10,0 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
2М-4Х та деякі 
багаторічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування від 
фази 2-х листків до 
кінця кущіння 
культури (2-4 
листки у 
однорічних, фаза 
розетки - у 
багаторічних 
бур’янів) 

- 1 

6,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та. 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
сходів, або у фазі  
1-2 справжніх 
листків культури 

- 1 

*Модіпур 700,КС 
(метамітрон, 
700г/л), ф. «ДВА 
Агро ГмбХ», 
Німеччина 

2,0+ 
2,0+ 
2,0 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові та. 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів, наступне – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

- 3 

*Монітор 750, в. г. 
(сульфосульфурон, 
750 г/кг), 
ф, «Монсанто 
Україна», Україна 

0,013-0,026 + 
0,4-0,6 ПАР 
«Генамін» 

Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та. 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Мортал, к.с. 
(етофумезат, 500 
г/л),  
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», Україна  
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси. 

2,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 2-3 
листків 

- 1 

15г/а + ПАР 
Адью Ж 
200мл/га 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні, у 
т.ч. стійкі до 
2,4-Д і МЦПА, 
та деякі 
багаторічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-3 
листків – кущення 
культури і ранні 
фази росту бурянів 

- 1 

*Мортира, ВГ 
(трибенуфорон-
метил, 750г/кг), 
ЗАТ «Фірма 
«Август»», Росія 

25г/а + ПАР 
Адью Ж 
200мл/га 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 

Обприскування 
посівів у фазі 
прапорцевого 

- 1 
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бур’яни листка у культури 

0,8-1,0 Ріпак озимий Однорічні 
злакові 

Обприскування 
вегетуючих 
культури у фазі 2-4 
листків бурянів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Мортира, КЕ 
(хізалофоп-П-етил, 
50г/л), ТОВ 
«Іпрохім-Союз», 
Україна 

1,0-1,2 Ріпак озимий Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
вегетуючих 
культури за висоти 
бурянів 10-15 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

2,0-5,0 

Площі 
призначені під 

посів 
зернових 
злакових, 

кукурудзи, 
буряку 

цукрового, 
ріпаку 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
восени піся 
збирання 
попередника або 
навесні за 2 тижні 
до висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні оброки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0-6,0 Пари 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бурянів в період їх 
активного росту 

- 1 

*МПауер-
Гліфосад, РК 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосаду в 
кислому 
еквіваленті, 36-г/л), 
ф. «ТайЦан сіті 
Пестісайд 
Фекторі», Китай 

3,0-6,0 

Землі не-
сільскогоспод

арського 
призначення 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бурянів в період їх 
активного росту 

- 1 

*Муссон SC, к.с. 
(нікосульфурон, 40 
г/л), ТОВ “Кемікал 
Агро”, Україна 
Виробник: ф. 
"Агрікоптер Азія 
Лімітед", Китай 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури (2-
6 листків у 
однорічних, та 10-
15 см у 
багаторічних 
бур’янів) 

- 1 

*Мушкет 20 WG, 
в. г. 
(йодсульфурон -
метил натрію, 50 
г./кг + антидот - 
мефенпір- диетил, 
1 50 г/кг), ф. 
«Байєр КропСаєнс 
АГ», Німеччина 

50-60 г/га 

Пшениця 
озима та яра, 

ячмінь озимий 
та ярий 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2-3 
листків до появи 
прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

2,0-3,0 
 Горох 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 5 листків у 
культури 

- 1 

1,5-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів  у фазі 1-3 
справжніх листків у 
культури 

- 1 

*Набоб в.р.к. 
(бентазон, 480 г/л), 
ЗАТ “Фірма 
“Август”, Росія 

2,0-4,0 Кукурудза 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів  у фазі 3-5 
листків у культури 

- 1 

*Напалм, в.р. 2,0-5,0 Поля, Однорічні та Обприскування по - 1 
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призначені під 

посіви 
кукурудзи, 

картоплі, сої, 
соняшнику, 

ріпаку, 
люцерни, 

льону, 
овочевих та 
баштанних 

культур 

багаторічні 
бур’яни 

вегетуючих 
бур’янах весною, за 
2 тижні до 
висівання культури 
(до обприскування 
виключити всі 
механічні обробки 
грунту, крім 
ранньовесняного 
закриття вологи).  

4,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 

буряку 
цукрового, 
соняшнику, 

картоплі, 
ріпаку, льону, 
овочевих та 
баштанних 

культур 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючих 
бур’янах восени 
після збирання 
попередника.  

- 1 

(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ТОВ "Кемікал 
Агро", Україна 
Виробник -ф. 
"Агрікоптер Азія 
Лімітед", Китай 

3,0-8,0 

Пари та землі 
несільсько-

господарськог
о 

використання 
(смуги 

відчуження 
ліній 

електропереда
ч, газо- та 

нафтопроводів
, узбіччя 

доріг, 
залізничний 
транспорт) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючих 
бур’янах 

- 1 

*Нарапс, в. р. к. 
(клопіралід, 267 г/л 
+ піклорам, 67 г/л), 
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», 
Україна, 
виробники -ТОВ 
«Фабрика 
агрохімікатів» 
(Черкаси), Україна, 
ф. «Нанджінг 
Ессене Файн-
Кемікал Ко. Лтд.», 
Китай 

0,3-0,35 Ріпак 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 3-4 листків до 
бутонізації 
культури 

- 1 

2,0-4,0 Кукурудза, 
соняшник 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання  
або до появи сходів 
культури 

- 1 

*Нельсон к.с. 
(прометрин, 500 
г/л), 
ІП «Брітіш Еко 
Сістем 
Текнолоджі»,  
Україна 
Виробник:  
ф.“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко., Лтд.”, 
(Гонконг), Китай 

3,0-4,0 Картопля 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання  
або до появи сходів 
культури 

90 1 

*Нео, в.г.р. 
(нікосульфурон, 

0,04-0,08 
кг/га + ПАР Кукурудза  Однорічні, 

багаторічні 
Обприскування 
посівів у фазі 4-10 - 1 
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750г/кг), ТОВ 
Експопродком», 
Україна 

Мікс, 0,5-1,0 
л/га 

злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

листків культури 

*Ніка WG, в. г. 
(нікосульфурон, 
750 г/кг) 
ТОВ «Клов»,ТОВ 
«Грін-Експрес», 
Україна, виробник 
— ф. «Нанжінг №1 
Пестисайд Факторі 
оф Ред Сан Груп 
Ко. Лтд.»,-Китай 

50-70 г/га 
 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-1 0 листків 
культури 

- 1 

*Ніка Плюс WG, 
в. г. 
(нікосульфурон, 
500г/кг + 
римсульфурон, 
250г/кг) 
ТОВ «Клов»,ТОВ 
«Грін-Експрес», 
Україна, 

40-7-г/га + 
ПАР 

200мл/га 
Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури (у 
фазі кущіння 
однорічних 
злакових бурянів і 
за висоти 
багаторічних 10-15 
см) 

- 1 

*Нікіт  240, к.с. 
(нікосульфурон, 
250 г/л) 
Ф. «Кемікова А/С», 
Данія 

0,16-0,20 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-1 0 листків 
культури 

- 1 

*Нікомекс , в. г. 
(нікосульфурон, 
700 г/кг + 
тифенсульфурон-
метил, 125г/кг), 
Ф. «МАК ГмбХ», 
Німеччина 

60г/га + ПАР 
флекс 

200мл/га 
Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-5 листків 
культури 

- 1 

*Нікоміл,  МС 
(нікосульфурон, 60 
г/л),  
ТОВ «Агросфера», 
Україна, 

0,7-1,0 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-10 листків 
культури 

- 1 

*Нікош, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л), ф. «Шарда 
Кропхем Лімітед», 
Ізраль 

1,0-1,25 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-1 0 листків 
культури 

- 1 

*Ніко-S в.р.г. 
(нікосульфурон, 
750 г/кг), ТОВ 
«Глорія Фарм 
Груп», Україна 
Виробник: 
Жеджянг Їву 
Тайпінг Імп енд 
Експ Ко., Лтд., 
Китай 

50-70 г/га 
+ 0,5-1,0 л/га 

ПАР 
«Магістр» 

Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Номіні 400, к.с. 
(біспірибак-натрію, 
400 г/л) ф. «Куміай 
Кемікал Індастрі 
Ко. Лтд.», Японія 

0,08-0,1 + 
ПАРА – 100 

0,08-0,1 
Рис 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни, 
бульбоочерет 

Обприскування 
посівів у фазі  
3-4 листки рису 

- 1 

*Нопасаран, к.с. 
(метазахлор, 375 
г/л + імазамокс, 25 
г/л), ф. БАСФ СЕ, 
Німеччина 1,0-1,2 + ПАР 

«Меолат» - 
1,2-1,5 

Ріпак ярий Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 2-х 
або 6-ти листків 
культури (бур’яни 
на початкових 
стадіях росту – від 
появи сім’ядолей до 

- 1 
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4-х листків). На 
сортах ріпаку, 
стійких до 
імадазолінонів 

1,2-1,5 + ПАР 
«Меолат» - 

1,2-1,5 
Ріпак озимий 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни, 
падалиця 
зернових 
культур 

Обприскування 
посівів з фази 2-х 
або 6-ти листків 
культури (бур’яни 
на початкових 
стадіях росту – від 
появи сім’ядолей до 
4-х листків). На 
сортах ріпаку, 
стійких до 
імадазолінонів 

- 1 

1,0-2,0 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури , у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури, за висоти 
бур’янів 10-15 см. 

- 1 

1,0-2,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури, у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

*Норвел, к.е. 
(хізалофоп-П-етил, 
50 г/л) ПП 
“Хімагромаркетинг
”, Україна 
Виробник: Санрайз 
Кемікалз, Ко., Лтд., 
Китай 

1,0-3,0 
Ріпак 

 
Соняшник 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків у 
однорічних бур’янів 
та за висоти 
багаторічних 10-15 
см 

- 1 

*Нортрон 500 SC, 
к.с. (етофумезат, 
500 г/л), ф. «Кроп 
Саєнс АГ», 
Німеччина 

1,0-2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

2,0-6,0 Пари 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1-2 

*Нота в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), ТОВ «АПК –
Сервіс», Україна 
Виробник -ф. 
"Суперус Ко.", 
Китай 

3,0-6,0 

Землі 
несільсько-

господарськог
о 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-
передач, газо- 

та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючих 
бур’янах 

- 1-2 

*Нукойл, МД  
(нікосульфурон, 
40г/л), ф. 
«Нуфарам ГмбХ і 
Ко КГ», Австрія 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-8 
листків культури 

- 1 

*Ньюпорт, КЕ 
(хізалофоп-п-етил, 
125г/л), ІП «Брітіш 0,4-0.8 Ріпак озимий Однорічні 

злакові бур’яни 
Обприскування 
вегетуючої 
культури , у фазі 2-4 

- 1 
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листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

0,8-1,2 Ріпак озимий Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури, за висоти 
бур’янів 10-15 см. 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0.8 Ріпак ярий Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури , у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Ріпак ярий Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури, за висоти 
бур’янів 10-15 см. 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0.8 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури , у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури, за висоти 
бур’янів 10-15 см. 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0.8 Соняшник Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури , у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Соняшник Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури, за висоти 
бур’янів 10-15 см. 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0.8 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури , у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

Еко Систем 
Текнолоджі», 
Україна 

0,8-1,2 Соя  Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури, за висоти 
бур’янів 10-15 см. 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,55-0,9 Буряки цук-
рові 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування в 
період вегетації 
культури у фазі 2-4 
листків бур’янів 

- 1 

1,0-1,65 Буряки цук-
рові 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування в 
період вегетації 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

*Оберіг, к.е. 
(хізалофоп-П-етил, 
90 г/л), ТОВ 
«Презенс», 
Україна, виробник 
-«ЖенджіангАгрін 
Ко. Лтд.», Китай 

0,6-0,9 Соняшник, Однорічні зла- Обприскування у - 1 
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ріпак ярий та 

озимий, 
картопля 

кові бур’яни фазі 2-4 листків у 
бур’янів 

1,0-1,5 

Соняшник, 
ріпак ярий та 

озимий, 
картопля 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
за висоти бур’янів 
10-15 
см 

- 1 

0,6-0,9 

Томати, 
огірки, мор-
ква, цибуля, 

капуста 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування в 
період вегетації 
культури у фазі 2-7 
листків у бур’янів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

1,0-1,5 

Томати, 
огірки, мор-
ква, цибуля, 

капуста 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування в 
період вегетації 
культури за висоти 
бур’янів 10-1 5 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,25-0,4  + 
0,75-1,2 ПАР 

«Корона» 

Ріпак, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові 

Обприскування в 
період вегетації 
культури, у фазі 2-4 
листків у бур’янів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0,6  + 1,2-
1,8 ПАР 

«Корона» 

Ріпак, 
соняшник, соя 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування в 
період вегетації 
культури, за висоти 
бур’янів 10-15 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

  

0,25 + ПАР 
«Корона» 

0,75 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
період активного 
росту бур’янів (у 
фазі 2-3 листків) 

- 1 

0,6 + ПАР 
«Корона» 1,8 

Буряк 
цукровий 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків у 
бур’янів 

- 1 

3,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетую-чих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-4,0 Пари 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів 
у період їх 
активного росту 

- 

1-2 (друга 
- за 

необхід-
ності) 

*Оберіг Гранд, 
к.е. (клетодім, 300 
г/л), 
ТОВ «Презенс», 
Україна  
Виробник -
«ЖенджіангАгрін 
Ко. Лтд.», Китай 

6,0 Пари 

Багаторічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів 
у період 
їх активного росту 

- 

1-2 (друга 
- за 

необхід-
ності) 

*Обрій, к.е. 
(ацетохлор, 850 
г/л) ТОВ 
«Презенс», Україна  
Виробник: 
«Женджіанг Агрін 
Ко.,Лтд.», Китай 

1,5-2,5 
Кукурудза 
Соняшник 

Соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, після 
сівби, але  до сходів 
культури (в зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням) 

- 1 

*Овсюген 
Експрес КЕ, к.е. 
(феноксапроп-п-
етил, 140 г/л + 
антидот 
клоквінтосет-
мексил, 35 г/л), 

0,4-0,6 Пшениця Однорічні 
злакові бур’яни 

По вегетуючих 
бур’янах, 
починаючи з фази 
2-го листка до кінця 
кущення культури 

- 1 
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ЗАТ «Щелково 
Агрохім», Росія 
*Огородник, в.г. 
(метрибузин, 700 
г/кг) ТОВ 
«Хімагромаркетинг 
Україна», Україна 
Виробник –
«Санрайз Кемікалз 
Ко., Лтд», Китай 

0,7 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 2-4 
листків 

30 1 

1.0 або 
 0,3+ 
0,3+ 

0,3л/га 

Цибуль 
Однорічні 
дводольні  
бур’яни 

Перша обробка 
здійснюється у фазі 
одного листка 
цибулі в начальній 
фазі розвитку 
бурянів, а подальше 
дві – по мірі появи 
сходів бурянів з 
інтервалом 7-10 
днів Забороняється 
реалізація цибулі 
на перо 

- 1 або 3 

*Оксирад ЕС, КЕ 
(оксифлуофен, 
140г/л), ТОВ 
«Клов», Україна 

0,8-1,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але  до сходів 
культури  

- 1 

1,5-3,0 Соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, після 
сівби, але  до сходів 
культури (в зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням) 

- 1 

*Олрайт, КЕ 
(ацетохлор, 
900г/л), ТОВ 
«Акваріус і К», 
Україна 

1,5-3,0 Кукурудза, 
соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні  
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, після 
сівби, але  до сходів 
культури  

- 1 

05,-0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д і 
2М-4Х 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку 

- 1 

*Онікс, РК (2,4-Д, 
344г/л + дикам ба, 
120г/л), ТОВ 
«Клов», Україна 

0,8-1,2 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д і 
2М-4Х 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

0,15-0,30 Пшениця 
озима та яра 

Однорічні і 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку 

- 1 

*Оптимум, в.р.к.  
(дикамби амінна 
сіль, 480 г/л), ТОВ 
«Хімагромаркетинг
», Україна, 
Виробник – 
Санрайз Кемікалз 
Ко., Лтд., Китай 

0,8 Кукурудза 

Однорічні і 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

0,4-0,8 Ріпак озимий 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
у фазі 2-4  листків у 
бур’янів, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

*Ореол Максі, к.е. 
(хізалофоп-п-етил, 
125 г/л), ТОВ 
«Агрохімічні 
технології», 
Україна, виробник 
– ф. «Джансу 
Інстітьют оф 
Екомонес Ко. 

1,0-1,2 Ріпак озимий Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культур 
за висоти 10-15 см,  

- 1 
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Лтд.», Китай  незалежно від фази 

розвитку культури 
10 г/га + ПАР 
“” 200 мл/га  
або  15 г/га 

без ПАР 

Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійки до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-7 
листків  культури 

- 1 

*Оріон, в.г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/кг) ПП 
“Хімагромаркетинг
”, Україна, 
Виробник Санрайз 
Кемікалз, Ко., Лтд., 
Китай 

10 г/га ПАР 
“” 200 мл/га  
або  15 г/га 

без ПАР 

Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-7 
листків у культури 

- 1 

*Основа к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ 
«Агрохімічні 
технології», 
Україна Виробник: 

1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, після 
сівби, але  до сходів 
культури (в зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням) 

- 1 

*Осотин в.г. 
(клопиралід, 750 
г/кг), ТОВ 
«Презенс», Україна  
Виробник: 
Женджіанг Агрін 
Компані ЛТД, 
Китай 

0,12-0,2 

Ріпак 
 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні, 
багаторічні 
коренепаростко
ві 

Обприскування 
посівів за появи 1-3 
пар справжніх 
листків у культури 

- 1 

*Осотрин, 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 
480г/л, у кислому 
еквіваленті – 
360г/л), ф. «Альфа 
Хімгруп», Україна 

0,3-0,5 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні, 
багаторічні 
коренепаростко
ві 

Обприскування 
посівів за появи 1-3 
пар справжніх 
листків у культури 

- 1 

2,0-4,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

соняшнику 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

4,0-6,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

соняшнику 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 
посіви озимої 

пшениці 

Однорічні ба 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів  весною за 
2 тижні до сівби (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

*Отаман, в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті, 360 
г/л) ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна  
Виробник: 

3,0-6,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-
передач, газо- 

та 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 
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нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

*Оптаман Екстра, 
РК (гліфосату 
калійна сіль, 
663г/л, у кислому 
еквіваленті – 
540г/л), ф. «Альфа 
Хімгруп», Україна 

2,0-3,5 

Поля та пари 
призначення 

під посів 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
картопля, 
зернових, 
льону, сої, 
овочевих, 
злакових і 

бобових трав 
на насіння, 

ріпаку; землі 
несільського-
сподарського 
користування, 

плодів та 
виноградники 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючх бурянів 
весною та восени 
(після збору 
урожаю). Обробку 
проводити за 10-14 
днів до посіву та за 
7-10 днів до появи 
сходів культури 

- 1 

*Паллас 45, МД 
(пірокссулам, 45г/л 
+ антидот 
кловінтосет-
мексил, 90г/л), ф. 
«ДуоАгросайенсіс 
ВмбХ». Австрія 

0,15-0,4 Пшениця  

Однорічні 
злакові буряни, 
зокрема метлюг 
звичайний та 
вівсюг 
звичайний, і 
окремі види 
дводольних 
бурянів 

Обприскування 
посівів від початку 
до середини фази 
кущіння злакових 
бурянів, незалежно 
від фази розвитку 
культури (проти 
метлюга звичайного 
– 0,15-0,2л/га, проти 
вівсюга звичйного – 
0,3-0,4л/га) 

- 1 

3,0-6,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Панда к.е. 
(пендаметалін, 330 
г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт», Україна 
Виробники - "Ред 
Сан Груп.", Китай, 
та ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси 

2,5-4,5 Цибуля 
(ріпка) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

1,0-1,5 

Буряки цук-
рові, горох, 

льон, 
картопля 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
веге-туючій 
культурі (у фазі 3-4 
листків у бур’янів) 

- 1 

1,75-2,0 

Буряки цук-
рові, горох, 

льон, 
картопля 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
веге-туючій 
культурі (за висоти 
бур’янів 10-1 5 см) 

 1 

1,0-1,25 Ріпак, 
соняшник 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(у фазі 3-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,75-2,0 Ріпак, 
соняшник 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-1 5 см) 

- 1 

*Пантера, к.е. 
(хізалофоп-П-
тефурил, 40 г/л), 
ф. «Кромптон 
(«Юніроял 
Кемікал»). 
Регістрейшн 
Лімітед», Велика 
Британія 

1,5-2,0 

Капуста, 
томати, ци-
буля (крім 
цибулі «на 

перо») 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-1 5 см) 

- 1 
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1,0 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у одн-
орічних бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

1,5-2,0 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
багаторічних 
бур’янів 10-1 5 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

1,0 

Капуста, 
томати, ци-
буля (крім 
цибулі «на 

перо») 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування в 
період вегетації 
культури (у фазі 3-5 
листків у бур’янів) 

- 1 

*Парі, в.р.к. 
(імазетапір, 100 
г/л), ТОВ «АПК –
Сервіс», Україна  
Виробник -ф. 
"Суперус Ко.", 
Китай 

0,5-1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби або 
після сходів 
культури 

- 

1 раз на 3 
роки на 
одному 

полі. 

*Пауервіт, КС 
(фендифам, 200г/л 
+ етофузат, 200г/л), 
ф. «Аган Кемікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Німеччина  

0,7-1,0 Буряки 
цукрові  

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бурянів у фазі сім 
доль, наступні 
обробки – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

3,0-6,0 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів 

- 1 

3,0-6,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів 

- 1 

*Пендіган 330, к.е. 
(пендиметалін, 330 
г/л), ф. «Аган 
КЕмікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 

3,0-6,0 Морква 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів 

- 1 

2,5-4,5 Цибуля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів 

- 1 
Пендіфорс, к.е. 
(пендиметалін, 330 
г/л), ф. «Аган 
КЕмікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 3,0-6,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові  та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів 

- 1 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання 
або до сходів 
культури 

- 1 

2,0-3,0 Морква 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання 
або до сходів 
культури 

- 1 

*Перун, РК 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Вассма Кемікал», 
Україна 

3,0-5,0 Горох  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання 
або до сходів 
культури 

- 1 

*Пік 75 WG, в. г. 
(просульфурон, 
725-775г/кг), ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

20 г/га Льон Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 
МЦПА, та бага-
торічні дводо-

Обприскування у 
фазі «ялинки» (за 
висоти культури 30-
10см) 

- 1 
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льні бур’яни 

15-20 г/га Сорго 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-6 листків 
культури 

- 1 

15-20 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 2-3 листків 
культури до фази 
прапорцевого лист-
ка включно 

- 1 

15-20 г/га Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

15-20 г/га Рис 
Дводольні та 
широколисті 
болотні бур’яни 

Обприскування з 
фази 3-4 листків у 
рослин рису 

- 1 

15-20 г/га Просо 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 
кущіння до виходу в 
трубку култури 

- 1 

15-20 г/га Ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущіння до появи 
прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

0,5-1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби або 
після сходів 
культури 

- 

*Пікадор, в.р.к. 
(імазетапір, 100 
г/л) 
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», 
Україна. 
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси 

1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів та 
вегетуючої 
культури у фазі 2-3 
справжніх листків 

- 

Застосову
вати не 

частіше 1 
разу на 3 
роки на 
одному 

полі. 

*Пікет SL, в.р.к. 
(імазетапір, 100 
г/л) ТОВ “Клов”, 
Україна, ТОВ 
“Грін Експрес”, 
Україна  
Виробник: 
Нанджінг №1 
Пестисайд Фактрі 
оф Ред Сан Гроуп 
Ко., Лтд., Китай 

0,5-1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
до сходів або після 
сходів у фазі 2-3 
справжніх листків 
культури 

- 1 

3,0-5,0 

Поля, при-
значені під 
посіви ярих 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

соняшнику 

Однорічні та 
багаторічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
вегетую-чих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

*Пілараунд, в. р. 
(ізопропіламіння 
сіль гліфосату, 486 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ЗАТ 
«Агріматко-
Україна», Україна, 
виробник - ф. 
«Пілар-квім 
(Шанхай) Ко. 
Лтд.», Китай 3,0-5,0 

Поля, при-
значені під 

посіви куку-
рудзи,зерно-
вих, буряків 
цукрових, 
картоплі 

Однорічні та 
багаторічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
вегету-ючих 
бур’янів навесні за 
2 тижні до сівби (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 

- 1 
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закриття вологи) 
або восени після 
збирання 
попередника 

*Піларекс 750, ВГ 
(трибенуферон-
метил, 750г/кг), ф. 
«Піларквім Є.С. 
Сп. Зо.о.», Польща 

15-25г/га Зернові 
колосові 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

*Піларніко 40, КС 
(нікоульфурон, 
40г/л), ф. 
«Піларквім Є.С. 
Сп. Зо.о.», Польща 

1,0-1,25 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури 

- 1 

*Пілон, КЕ 
(пендиметалін, 
330г/л), ТОВ 
«АПК-Сервіс», 
Україна 

3,0-6,0 Соняшник  
Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

5-6 
 
 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
ґрунту до сівби, до 
сходів або в фазі 1-2 
справжніх листків 
культури. 

- 1 

*Пілот, в.с.к. 
(метамітрон, 700 
г/л) 
ЗАТ Фірма 
«Август», Росія 

2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування у 
фазі сімядолей 
бур’янів з 
інтервалом між 
обробками 8-10 днів 

- 3 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
підчас висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

1,5-2,5 Соя 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
підчас висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Піонер 900, к. є. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ 
«Агрофлекс», 
Україна, виробник 
-ф. «Сімоніс Б. В.», 
Нідерланди 

2,0-3,0 Залізничне 
полотно 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
залізничного 
полотна до появи 
сходів бур’янів 

- 1 

5,0 Буряки цук-
рові 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни, 
у т.ч. 
підмаренник 
чіпкий 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури або 
після появи сходів 
(фазі сім’я листків у 
бур’янів) 

- 1 

*Пірамін Стар, к. 
с. 
(хлоридазон, 418 
г/л + ківнмерак, 42 
г/л), 
ф. БАСФ АС 
Німеччина 

2,5 Буряки цук-
рові 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни, 
у т.ч. 
підмаренник 
чіпкий 

Перше 
обприскування – до 
появи сходів 
культури, друге – 
при масовій появі 
сходів бур’янів (при 
наявності 
підмаренника 

- 2 
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чіпкого – до фази 
утворення другого 
ярусу листків у 
бур’яну, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

5,0-7,0 Буряки цук-
рові 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
до появи сходів або 
по вегетуючій 
культурі з 
інтервалом між 
обробками 2 тижні 
(по вегетуючих 
бур’янах) 

- 1-2 

*Пірамін Турбо, 
к. с. 
(хлоридазон, 520 
г/л), 
ф. БАСФ АС 
Німеччина 

5,0-7,0 Буряки сто-
лові 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
до появи сходів або 
по вегетуючій 
культурі з 
інтервалом між 
обробками 2 тижні 
(по вегетуючих 
бур’янах) 

40 1 

*Пірат, ВГ (метри 
бузин, 700г/кг), ф. 
«Агро-Дельта 
Груп», Україна 

1,5 Соя 

Однорічні 
дводольні та 
злакові 
культури 

Обприскування 
грунту до сходів 
культури 

- 1 

0,08-0,1 Соняшник  Дводольні 
буряни 

Обприскування 
грунту до сівби, 
після посіву, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Пледж 50, з.п. 
(флуміоксазин, 
551г/кг), ф. 
«Сумітомо Кемікал 
Агро Юропс 
С.А.С.», Франція 

0,08-0,1 Соняшник  Дводольні 
буряни 

Обприскування 
культури у фазі 2-4 
листків 

- 1 

10-15г/га +  
ПАР Адью 
Ж, 200мл/га 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні, у 
т.ч. стійкі до 
2,4-Д і МЦПА, 
та деякі 
багаторічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів, починаючи 
з фази 2-3 листків  - 
кущення культури і 
ранні фази росту 
бурянів 

- 1 

*Плуггєр, ВГ 
(трибенуфорон-
метил, 625г/кг + 
метсульфурон-
метил, 125г/кг), 
ЗАТ «Фірма 
«Август»», Росія 

15-20г/га +  
ПАР Адью 
Ж, 200мл/га 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні, у 
т.ч. стійкі до 
2,4-Д і МЦПА, 
та деякі 
багаторічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів у фазі 
прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

0,3-0,5 Зернові 
злакові 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
культури 

Обприскування 
посівів з фази 
кущення до 
утворення 1-2 
міжвузлів культури 

- 1 

*Подмарин, КЕ 
(2-етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 
452,42г/л + флора 
сулам, 6,25г/л), 
ТОВ 
«Хімагромарке-
тинг», Україна 0,4-0,6 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
культури 

Обприскування 
культури у фазі 3-5 
листків ( буряни у 
ранні фазі їх 
розвитку 

- 1 

*Позитив Плюс, 
к.с. (прометрин, 
500 г/л), ПП 
«Хімагромаркетинг
», Україна 
Виробник – 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання 
або до сходів 
культури 

- 1 
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Санрайз Кемікалз 
Ко., Лтд., Китай 
*Пойнтер 75 в.г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/л) 
Дюпон  

15-25 г/га 
+ ПАР Тренд 

90 
20-25 г/га 

+ ПАР Тренд 
90 

15-20 г/га 
+ ПАР Тренд 

90 

Пшениця 
озима та яра 

Жито 
 
 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

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

- 1 

3,0-4,0 Соя  
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання 
або до сходів 
культури 

- 1 

*Покров, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«максіма Рост», 
Україна 

0,7 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Однорічні 
дводольні та злакові 
бурянів 

30 1 

4,0-5,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання або 
по сходово у фазі 3-
5 листків культури 

- 1 

*Преміум Голд, 
КС (метолахлор, 
312,5г/л + 
тербутилазин, 
187,5г/л), ТОВ 
«Рутон», Україна 

4,5 Соняшник  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання або 
по сходово у фазі 3-
5 листків культури 

- 1 

*Прибой к.е. 
(кломазон, 480 г/л), 
ТОВ«АПК-
Сервіс», Україна, 
виробник -
«Суперус Ко. 
Лтд.», Китай 

0,15-0,20 Ріпак 
Однорічні дво-
дольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

4,0-4,5 Кукурудза 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

4,5 Соняшник 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- - 

4,5 Сорго 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, або 
по сходах у фазі 3-5 
листків культури. 
Обов’язкова умова 
застосування – 
обробка насіння 
сорго антидотом 

- - 

*Примекстра TZ 
Голд 500 SС, к. с. 
(S-метолахлор, 
312,5 г/л + 
тербутилазін, 187,5 
г/л), ф.«Сингента», 
Швейцарія 

4,5 Картопля 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 

- - 
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культури 

4,0-4,5 Кукурудза 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
підчас висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Примекстра 
Голд 720 SС, к. с. 
(S-метолахлор, 400 
г/л + атразин, 320 
г/л), ф.«Сингента», 
Швейцарія 

2,5-3,5 Сорго 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури. 
Обов’язковою 
умовою 
застосування є 
обробка насіння 
сорго антидотом 

- 1 

0,3-0,5 
Зернові 
злакові 

культури 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 
кущення до 
утворення 1-2 
міжвузлів культури 

- 1 

*Примус, СЕ (2-
етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 452,42 
г/л + флорасулам, 
6,3 г/л), ТОВ 
«Вассма Кемікал», 
Україна 

0,4-0,6 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури 3-5 
листків ( буряни у 
ранні фази 
розвитку) 

- 1 

0,4-0,6 

Пшениця 
озима та яра, 

ячмінь озимий 
та ярий, жито, 

тритикале 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
утворення 1 -2 
міжвузлів культури 

- 1 
 

0,4-0,6 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування з 
фази 3 до фази 7 
(включно) листків 
культури 

- 1 

0,4-0,6 Просо 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Пріма, с.е. 
(2-етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 452,42 
г/л + флорасулам, 
6,25 г/л), ф. «Доу 
АгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 

0,4-0,6 Сорго 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

*Прімадонна, СЕ 
(2,4-
дихлорфеноксиоц-
тової кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 300г/л + 
флорасулам, 
3,7г/л), ЗАТ 
«Щелково 
Агрохім» Росія 

0,5-0,8 
Пшениця, 

ячмінь, сорго, 
кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 2-3 
листків до виходу в 
трубку культури 

- 1 

*Пріоритет, к.с. 
(нікосульфурон, 40 
г/кг) ПП 
“Олеандр”, Україна 
Виробник – 
Санрайз Кемікалз 
Ко., Лтд., Китай 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків у культури 

- 1 
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*Промекс, к.с. 
(прометрин, 500 
г/л), ТОВ 
«Агрохімічні 
технології», 
Україна, виробник 
– ф. «Шаньдонг 
Цяочанг Кемікал 
Ко. Лтд.», Китай 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту ло висівання, 
під час висівання 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

0,4-0.6 Пшениця 
Однорічні та 
багаторічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскуання від 
фази кущення до 
фази 2-го міжвузля 
культури 

- 1 

0,4-0.6 Ячмінь  
Однорічні та 
багаторічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскуання від 
фази кущення до 
фази 2-го міжвузля 
культури 

- 1 

*Пріус, СЕ (2-
етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 452,42 
г/л + флорасулам, 
6,25 г/л), ТОВ 
«Нетру Лтд.», 
Україна 

0,4-0.6 Кукурудза 
Однорічні та 
багаторічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування з 
фази 3 до фази 7 
листків культури 

- 1 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

3,0-4,0 Картопля 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

90 1 

*Прогард, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна 

2,0-3,0 Морква 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту  до 
висівання, до сходів 
або у фазі 1-2 
листків у культури 

120 1 

3,0 Соняшник 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

*Промет, КС 
(прометрин, 
500г/л), ф. «Шарда 
Крохкем Лімітед», 
Індія 

2,0 Морква 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту  до 
висівання, до сходів 
або у фазі 1-2 
листків у культури 

90 1 

*Промекс, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Компанія 
агрохімічні 
технології», 
Україна 

2,0-4,0 Соняшник  
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Прометей, з. п. 
(нікосульфурон, 
630 г/л + 
тифенсуль-фурон-
метил, 120 г/л), 
ТОВ «Презенс», 
Україна, виробник 
-«ЖенджіангАгрін 
Ко. Лтд.», Китай 

0,06-0,08 + 
0,25 ПАР 

Сяйво 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків культури (2-
6 листків у 
однорічних та за 
висоти 10-1 5 см 
багаторічних 
бур’янів) 

- 1 

3,0 Соняшник 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, під 
час сівби або до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Прометрекс 50, 
к. с. (прометрин, 
500 г/л) ф. «Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 3,0 Картопля Однорічні дво- Обприскування 90 1 
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дольні та зла-
кові бур’яни 

грунту до появи 
сходів культури 

2,0 Морква 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
появи сходів 
культури або у фазі 
1 -2 справжніх 
листків культури 

120 1 

 

2,0-3,0 Соя 
Однорічні дво-
дольні та зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби,  під 
час сівби або до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Промінь, к.е. 
(десмедифам, 72 
г/л + 
фенмедифам, 95 г/л 
+ етофумезат,120 
г/л), 
ТОВ «Презенс», 
Україна, виробник 
- 
ф. 
«ЖенджіангАгрін 
Ко. Лтд.», Китай 

1,0 Буряки цук-
рові 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування в 
період активного 
росту бур’янів 
послідовно, почи-
наючи 
з фази сім’ядолей до 
2-х справжніх 
листків 

- 3 

*Пронап Екстра 
430,к.е  
(диметахлор, 
400г/л + кломазон, 
30г/л), ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

2,0-3,0 Ріпак  

Однорічні зла-
кові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, 
після сівби, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
двосім’ядольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час та після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
двосім’ядольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час та після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Пропоніт 720, 
к.е. 
(пропізохлор, 720 
г/л), ф. «Аріста 
Лайф Саєнс 
С.А.С.», Франція 

2,0-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
двосім’ядольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-4 листків 
культури 

- 1 

2,0-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, під 
час сівби або до 
появи сходів 
культури 

- 1 

3,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, під 
час сівби або до 
появи сходів 
культури 

- 1 

3,0 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висаджувані, під час 
висаджувані або до 
появи сходів 
культури 

- 90 

*Просан 50, к.с. 
(прометрин, 
500г/л), ф. «Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз Лтд», 
Ізраль 

2,0 Морква 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, до 
появи сходів 
культури або у фазі 

- 120 
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1-2 справжніх 
листків культури 

*Проспект, КЕ 
(пендиметалін, 
330г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна 

5,0-6,0 Соняшник 

Однорічні зла-
кові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту появи сходів 
культури 

- 1 

*ПРО-СТАР 500, 
КС (прометрин, 
500г/), ТОВ 
Хімагромарке-
тинг», Україна 

4,0 Соняшник, 
кукурудза 

Однорічні зла-
кові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, під 
час сівби або до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Протекс, КС 
(прометрин, 500г/), 
ТОВ «Агрохімічні 
технології», 
Україна 

2,0-4.0 Соняшник  

Однорічні зла-
кові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, під 
час сівби, після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Протибур’я н 
в.р. (гліфосату 
ізопропіламінна 
сіль, 480 г/л 
+дикамба, 60 г/л), 
ТОВ «Рекорд-
агро», Україна 
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", 
Україна 

3,0-5,0 

Пари, землі 
несільсько-

господарськог
о 

користування 
(смуги 

відчудження 
ліній електро-
передач, газо- 

та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

0,75-1,0 Соя 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 2-3 
справжніх листків 
культури 

- 1 

*Пульсар 40, в. р. 
(імазамокс, 40 г/л), 
ф. БАСФ Агро 
Б.В., Швейцарія 

0,75-1,0 Горох 

Однорічні зла-
кові 
та дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 3-6 
справжніх листків 
культури 

- 1 

*Пума Супер, 
м.в.е. 
(феноксапроп-П-
етил, 69 г/л + 
антидот), ф. Байєр 
Кроп Саєнс АГ», 
Ніччина 

1,0 

Пшениця яра 
та озима, 

жито, 
тритикале, 

ячмінь 

Однорічні 
злакові бур’яни 
(вівсюг, 
мітлиця, 
плоскуха, 
мишій)  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів, 
починаючи з фази 
2-го листка до кінця 
кущіння (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

4,0 

Поля 
призначені під 

посіви 
кукурудзи 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні за 
2 тижні (до 
висівання 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

*Райдон, в.р., 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 480 
г/л у кислотному 
еквіваленті 360 
г/л), ф. “Хелм АГ”, 
Німеччина 

4,0-5,0 Поля 
призначені під 

посіви ярих, 
озимих 

зернових, 
кукурудзи, 
цукрових 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 
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картоплі, 

соняшнику 

2,0-8,0 

Землі 
несільсько-

господарськог
о 

користування 
(смуги 

відчудження 
ліній електро-
передач, газо- 

та 
нафтопроводів

, узбіччя 
доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

40-50г/га + 
ПАР Тренд 
90, 200мл/га 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури (у 
фазі кущіння 
однорічних 
злакових і за висоти 
багаторічних  
10-15см) 

- 1 

50г/га + ПАР 
Тренд 90, 
200мл/га 

Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування з а 
висоти культури  
10-25см 

- 1 

30г/га + 
20г/га + ПАР 

Тренд 90, 
200мл/га 

Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування 
висоти культури  
10-15 см, друге 
через 8-10 днів 

- 2 

50г/га + 
50г/га + ПАР 

Тренд 90, 
200мл/га 

Томати 
безрозсадні 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування при 
2-4 листків у 
культури; друге – 
по другій хвилі 
бурянів (через 7-10 
днів) 

- 2 

*Райфл 25, в.г. 
(римсульфурон, 
250 г/кг), ф. 
«Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

50г/га + 
50г/га + ПАР 

Тренд 90, 
200мл/га 

Томати 
розсадні 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування 
через 4-10 днів 
після висаджування 
розсади; друге – по 
другій хвилі бурянів 
(через 7-10 днів) 

- 2 

40-50 г/га Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури 

- 1 

 Томати 
безрозсадні 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування при 
2-4 листків у 
культури; друге – 
по другій хвилі 
бурянів (через 7-10 
днів) 

- 2 

*Рамзес, в.г.  
(римсульфурон, 
250 г/кг) 
ЗАТ «Альфа-
Хімгруп», Україна. 
Виробник – 
Меатон Лімітед, 
Великобританія 

 Томати 
розсадні 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Перше 
обприскування 
через 4-10 днів 
після висаджування 
розсади; друге – по 
другій хвилі бурянів 

- 2 



 110
(через 7-10 днів) 

*Ратник, СЕ (2-
етилгексиловий 
ефір 2,4-Д, 
452,42г/л + флора 
сулам, 6,25г/л), 
ТОВ «Франдеса», 
Білорусь 

0,4-0,6 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 3-7 
листків (буряни у 
ранні фізі їх росту) 

- 1 

2,0-3,5 

Поля 
призначені під 

посів 
сільськогоспо

дарських 
культур 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

*Раундап Екстра, 
в. р. (калійна сіль 
гліфосату, 540 г/л, 
у кислотному 
еквіваленті - 663 
г/л), ТОВ 
«Монсанто 
Україна», Україна 

2,0-3,5 

Поля 
призначені під 

посіви 
зернових, 
картоплі, 
овочевих, 

баштанних, 
ріпаку, 

соняшнику, 
рицини, 

багаторічих 
злакових трав 

та насіння, 
однорічних 

трав на 
насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні, за 
2 тижні до 
висівання (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

*Раундап Класік, 
в.р. 
(калійна сіль 
гліфосату, 480 г/л), 
ТОВ «Монсанто 
Україна», Україна 
 

2,0-4,0 

Поля, приз-
начені під 
посіви зер-
нових, кар-

топлі, овоче-
вих, баштан-
них, ріпаку, 
соняшнику, 

рицини, 
багаторічних 
злакових трав 

на насіння, 
однорічних 

трав на 
насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

14 1 

3,2 Плодові та 
виноградники 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

- 

1 -2 (друга 
за 

необхідно
сті) 

6,0 Плодові та 
виноградники 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

- 1 

2,4 Пари 
Однорічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у періодїх 
активного росту 

- 1 

4,0 Пари 
Багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

*Раундап Макс, в. 
р. 
(гліфосату калійна 
сіль, 551 г/л), 
«Монсанто 
Україна», Україна 

4,8 Землі несіль- 
ськогоспо-
дарського 

користування 
(смуги 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 
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відчуження 

ліній електро-
передач, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

6,4 
Дренажні 

канали та їх 
узбіччя 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
каналів до їх 
затоплення водою 

- 1 

*Рафаль 480, КЕ 
(кломазон, 480г/л), 
ф. «Ротам 
Агрокемікал Юроп 
Лтд.», Велика 
Британія 

0,15-0,2 Ріпак  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Реглон Супер 
150 SL, в.р.к. 
(дикват, 150 г/л), ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

2,0-4,0 Цибуля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Рейсер, к.е. 
(флурохлоридон, 
250 г/л), ф. «Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 

2,0-3,0 Соняшник 
Однорічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0-4,0 Кукурудза, 
соняшник 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання  
або до появи сходів 
культури 

- 1 

*Рейтар к.с. 
(прометрин, 500 
г/л), 
ТОВ «Агросфера», 
Україна 
Виробник: Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко., Лтд., 
(Гонконг), Китай 3,0-4,0 Картопля 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання  
або до появи сходів 
культури 

90 1 

1,0-1,5 Ріпак, соя Однорічні 
злакові 

Обприскування в 
період вегетації 
культури у фазі 2-4 
листків у бурянів 

- 1 

1,5-2,0 Ріпак, соя Багаторічні 
злакові 

Обприскування в 
період вегетації 
культури за висоти 
бурянів 10-15см 

- 1 

*Релайт ЕС, КЕ 
(хізалофоп-п-
тефурил, 40г/л), 
ТОВ «Максіма-
Рост», Україна 

2,0 Ріпак озимий 
Паделиця 
зернових 
культур 

Обприскування у 
фазі 1-2 листків 
незалежної 
рослинності 

- 1 

*Репер, ККР 
(клопірамід, 100г/л 
+ флуроксипір, 
15г/л), ЗАТ 
«Щелково 
Агрохім», Росія 1,0 Ріпак 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посіві у фазі 6-8 
листків у 
однорічних бурянів, 
у фазі розетки – 
початок 
формування 
генеративного 
пагону 2-8 см 
(проти осотів) 

- 1 

*Рим, РГ 
(римсульфурон, 
250г/кг), ТОВ 
«Вассма Кемікал», 
Україна 

40-50г/га + 
ПАР Мачо, 

0,2л/га 
Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури (у 
фазі кущення 
однорічних 
злакових бурянів і 

- 1 
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за висоти 
багаторічних 10-
15см) 

20-25 г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2-3 
листків до появи 
прапорцевого 
листка у культури 
включно 

- 1 

*Римакс 750, в.г.  
(трибенурон-
метил, 750 г/кг), 
ТОВ «Агрофлекс», 
Україна, виробник 
– ф. «Сімоніс 
Б.В.», Нідерланди 

15 г/га Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2-3 
листків до виходу в 
трубку культури 

- 1 

0,13-0,18 
Пшениця 

озима, ячмінь 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні, у т.ч. 
2,4-Д, бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 2-3 
листків до появи 
прапорцевого 
листка у культури 
включно 

- 1 

*Римакс Д 762, 
в.г.  
(трибенурон-
метил, 102,5г/кг + 
дикамба, 659г/кг), 
ТОВ «Агрофлекс», 
Україна 

0,13-0,18 Жито  

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні, у т.ч. 
2,4-Д, бур’яни 

Обприскування 
посівів від початку 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури, на ранніх 
фазах росту бурянів 

- 1 

25-30г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від початку 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури, на ранніх 
фазах росту бурянів 

- 1 

20-25г/га Ячмінь 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від початку 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури, на ранніх 
фазах росту бурянів 

- 1 

Римакс Плюс 750, 
в.г.  
(трибенурон-
метил, 500г/кг + 
амідосульфурон, 
250г/кг), ТОВ 
«Агрофлекс», 
Україна 

20г/га + ПАР 
Максимум, 

200мл/га 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від початку 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури, на ранніх 
фазах росту бурянів 

- 1 

*Римстар 25, РГ 
(римсульфурон, 
250г/кг), ф. «P.U.H. 
Chemirol Sp.Zo.o», 
Польща 150г/га Кукурудза, 

картопля 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури (у 
фазі кущення 
однорічних 
злакових бурянів і 
за висоти 
багаторічнизх  10-
15см) 

- 1 

1.0 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючі культурі 
у фазі 2-4 листків 
бурянів (незалежно 
від фази розвитку 
розвитку культури) 

- 1 

1,5-2,0 Соя Багаторічні 
злакові 

Обприскування по 
вегетуючі культурі 
за висоти бурянів 
10-15 см (незалежно 
від фази розвитку 
розвитку культури) 

- 1 

*Ритм, КЕ 
(хізалофоп-п-
тефурил, 40г/л), 
ТОВ «Акваріус і 
К», Україна 

1,0-1,25 Ріпак, 
соняшник 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючі культурі 

- 1 
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у фазі 2-4 листків 
бурянів 

1,75-2,0 Ріпак, 
соняшник 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування по 
вегетуючі культурі 
за висоти бурянів 
10-15 см 

- 1 

*Ріпіус, КС 
(металохлор, 
400г/л), ТОВ 
«Франдесса», 
Білорусь  

1,5-2,0 Ріпак 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до або після 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Річ, КЕ 
(хізалофоп-п-
тефурил, 50г/л), 1,0-3,0 Ріпак озимий 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-6 
листків незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

3,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових 

Однорічні та 
багаторічні  
бур’яни 
 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника  

- 1 

2,0-4,0 Пари 

Однорічні 
злакові та  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 

1 -2 (друга 
за 

необхідно
сті 

6,0 Пари 

Багаторічні 
злакові та  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 

1 -2 (друга 
за 

необхідно
сті 

*Річард, в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), ІП «Брітіш 
Еко Систем 
Текнолоджі», 
виробник – «Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко. Лтд.», 
Китай (Гонконг) 

3,0-6,0 

Землі несіль- 
ськогоспо-
дарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-

передач, 
узбіччя доріг, 

залізничні 
насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни   

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

*Рішення, в.р. 
(дикамби 
диметиламінна 
сіль, 500 г/л),  ТОВ 
“Виробниче 
підприємство 
”Агро-Союз”, ф. 
“Джянгсу Агрохем 
Лабораторі Ко., 
Лтд.”, Китай 
Виробник: ф. 
“Джянгсу Агрохем 
Лабораторі Ко., 
Лтд.”, Китай 

0,15-0,3 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні в т.ч. 
стійкі до 2,4 Д  
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
початку виходу в 
трубку культури 

- 1 

40-50г/га + 
ПАР НЕОН 
99, 200мл/га 

Кукурудза 

Однорічні  і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків культури 

- 1 

*Ромул, ВГ 
(римсульфурон, 
250г/кг), ТОВ 
«Форвард», Росія 

50г/га + ПАР 
НЕОН 99, 
200мл/га 

Картопля 

Однорічні  і 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
культури після 
підгортання в ранні 
фази розвитку – 2-4 
листка культури (у 
фазі кущення 
однорічних 

- 1 
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злакових бурянів і 
за висоти 
багаторічних 10-
15см) 

25-30г/га + 
ПАР 

Максимум, 
200мл/га 

Ріпак 

Однорічні  та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
восени від фази 
сім’ядоль до фази 8 
листків культури, 
або навесні – до 
фази подовження 
стебла у культури 
включно, на раніх 
стадіях розвитку 
бурянів 

- 1 

*РОНДОС 750, 
ВГ, 
(етамесульфурон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ «ТерраВіта 
Україна», Україна 

25-30г/га + 
ПАР 

Максимум, 
200мл/га 

Соняшник 

Однорічні  та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-2 
пар справжніх 
листків культури на 
ранніх стадіях 
розвитку 
однорічних 
дводольних бурянів 
(сім’ядолі – перші 
справжні листки) 

- 1 

2,0-2,5 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висівання або 
до появи сходів 
культури 

- 1 

1,5-1,8 Буряки цук-
рові 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до посіву 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

 *Рубікон к.е. 
(метолахлор, 960 
г/л), ЗАТ «Транс 
Оіл», Україна, 
виробник - 
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

1,5-2,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури. (в зонах 
недостатнього 
зволоження – із 
загортанням) 

- 1 

*Сага, КЕ 
(пендиметалін, 
330г/л), ТОВ 
«Агро-Дельта 
Груп», Україна 

3,0-6,0 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові буряни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Салар 200, КЕ 
(цині дон-етил, 
200г/л), ф. 
«Нуфарман ГмбХ і 
Ко КГ.», Австрія 

0,15-0,25 
Зернові 
злакові 

культури 

Однорічні 
дводольні 
буряни, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та МЦПА 

Обприскування від 
фази 3-х листків до 
кінця фази кущіння 
культури 

- 1 

20-25/га + 
ПАР Тренд 
90, 200мл/га 

Ріпак 
Однорічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
восени від фази 
сім’ядоль до фази 8 
листків культури, 
або навесні – до 
фази подовження 
стебла у культури 
включно, на раніх 
стадіях розвитку 
бурянів 

- 1 

*Сальса 75, ЗП 
(етаметульсульфур
он-метил, 750г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз 
Сарл.»,Швейцарія 

20-25/га + 
ПАР Тренд 
90, 200мл/га 

Соняшник 
Однорічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-2 
пар справжніх 
листків культури на 

- 1 
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ранніх стадіях 
розвитку 
однорічних 
дводольних бурянів 
(сім’ядолі – перші 
справжні листки) 

*Салют 40, МД 
(нікосульфурон, 
40г/л), ТОВ 
«ТерраВіта 
Україна», Україна 

1,0-1,25 Кукурудза 

Однорічні  і 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків у культури 

- 1 

*Самсон 040, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л), ф. 
«АйЕсКей 
Біосайнез Юереп 
Ес. Ей.», Бельгія 

1,0-1,25 Кукурудза  

Однорічні  і 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-10 листків у 
культури 

- 1 

*Самсон Екстра 6 
OD, о.д. 
(нікосульфурон, 
60г/л), ф. 
«АйЕсКей 
Біосайнез Юереп 
Ес. Ей.», Бельгія 

0,75-1,0 Кукурудза  

Однорічні  і 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-10 листків у 
культури 

- 1 

2,7-4,4 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 
буряків 

цукрових, 
картоплі, 

кукурудзи, 
соняшнику, 

багаторічних 
злакових трав 

на насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетую-чих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

5,0-10,0 
Дренажні 

канали та їх 
узбіччя 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
каналів до їх 
затоплення водою 

- 2 

5,0-10,0 

Відкриті 
колекторно 
дренажні та 
зрошувальні 

мережі 

Однорічні та 
багаторічні, у т. 
ч. гідрофітні, 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

-  

*Санглі, в. р. 
(ізоп-ропіламінна 
сіль гліфо-сату, 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ф. «Санкіо Ко. 
Лтд», Японія 

5,0-10,0 

Землі несіль-
ськогоспо-
дарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
лінійелектро-
передач, газо- 
та нафтопро-
водів, узбіччя 

доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

 *Сапфир, к. є. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ф. «Шарда 
Ворлдвайд Експорт 
Пвт. Лтд.», Індія 1,5-3,0 Кукурудза, 

соняшник 

Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до сівби, 
після сівби, але до 
появи сходів 
культури (в зонах 
недостатнього 
зволоження — із 
загортанням) 

- 1 

*Сарацин, з. п. 8,0-10 г/га Пшениця, Однорічні та Обприскування від - 1 
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(метсульфурон-
метил, 600 г/кг), 
ПП 
«Хімагромарке-
тинг», Україна, ви-
робник -«Санрайз 
Кемікалз Ко. Лтд.», 
Китай 

ячмінь ярий багаторічні 
дводольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

фази кущіння до 
фази виходу в 
трубку культури 

0,5-1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
до сходів, або  після 
появи сходів у фазі 
2-3 справжніх 
листків 

- 

Застосо-
вується не 
частіше 1 
разу на 3 
роки на 1 

полі 

*Сапфір, в.р.к. 
(імазетапір, 
100г/л), ф. «Давкем 
Лтд.», США 

1,0-10,0 

Землі несіль-
ськогоспо-
дарського 

користування 

Чагарники, 
травяна 
рослиність 

Суцільне 
обприскування - 1 

*Сатурн, МД 
(нікосульфурон, 
40г/л), ТОВ 
«Франдеса», 
Білорусь 

1,0-1,25 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 4-10 
листків у культури 

- 1 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до сходів культури. 

- 1 

*Сахара, к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л) 
ТОВ "Кемікал 
Агро", Україна 
Виробник: ф. 
"Агрікоптер Азія 
Лімітед", Китай 1,5-3,0 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, після 
сівби, але до сходів 
культури 

- 1 

*Свєклофор, КС 
(метамітрон, 
700г/л),  ТОВ 
«Хімагромарке-
тинг», Україна 

5,0-6,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів, наступні – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

- 1 

*Сегмент, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Агро-Дельта 
Груп», Україна 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час сівби, або до 
появи  сходів 
культури 

- 1 

*Сегмент АХ, ВГ 
(тифенсульфурон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ «Іпрохім-
Союз», Україна 

15-20г/га Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів у фазі 
кущення культури 
при ранніх стадіях 
росту бурянів 

- 1 

0,4-0,8 Соняшник Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см (незалежно від 
фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Соняшник Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 15-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 

Буряки 
цукрові, 

столові, кор-
мові 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см (незалежно від 
фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Селект 120, к.е. 
(клетодим, 120 г/л), 
ф. «Арієта Лайф 
СайенсС. А. С», 
Франція 

1,4-1,8 Буряки 
цукрові, 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 15-

- 1 
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столові, кор-

мові 
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

0,4-0,8 Льон-
довгунець 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см (фаза «ялинки» у 
культури ) 

- 1 

1,4-1,8 Льон-
довгунець 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 15-
20 см (фаза 
«ялинки» у 
культури ) 

- 1 

0,4-0,8 Цибуля Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см (незалежно від 
фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,2-1,6 Цибуля Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 15-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 Соя, ріпак Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см (незалежно від 
фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Соя, ріпак Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 1 5-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 Морква Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см (незалежно від 
фази розвитку 
культури) 

25 1 

1,4-1,8 Морква Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 1 5-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

25 1 

0,4-0,8 Горох, цибуля Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 3-5 
см (незалежно від 
фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,2-1,6 Горох, цибуля Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 1 5-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-20 см. 

- 1 
*Селеніт, к.е. 
(клетодим, 120 г/л) 
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», 
Україна. 
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси. 

2,0 Соняшник  
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-20 см. 

- 1 

*Селефіт, к.с. 
(прометрин 500 2,0-4,0 Соняшник Однорічні 

дводольні та 
Обприскування 
ґрунту до висівання, 

- 1 
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злакові бур’яни під час висівання, 

після висівання, але 
до появи сходів 
культури. 

3,0-5,0 Горох 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

3,0-4,0 Картопля 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

90 1 

2,0-3,0 Морква 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
до сходів або у фазі 
1-2 справжніх 
листків  у культури 

120 1 

3,0-4,0 Коріандр 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів  або у фазі 2-
3 справжніх листків 
у культури 

30 1 

г/л)  ТОВ 
“Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна  
Виробник: Чайна 
Нешинел Кемікал 
Констракшн 
Нінгбо Імпорт енд 
Експорт Ко., Китай 

3,0-4,0 Соя 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,2-0,4 + 
ПАР, 0,6-1,2 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у бурянів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1                         

0,4-0,8 +  
ПАР 1,2-2,4 

Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
15 см, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

0,2-0,4 + 
ПАР, 0,6-1,2 Соя Однорічні 

злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у бурянів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Семакс 240 ЕС, 
КЕ (клекодим, 
240г/л), ТОВ 
«Астракем-
Україна», Україна 

0,4-0,8 +  
ПАР 1,2-2,4 Соя  Багаторічні 

злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
15 см, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

*Серп, в. р. к. 
(імазетапір, 100 
г/л), ТОВ 
«Нертус», Україна, 
виробник - «Петерс 
енд БургЛтд.», 
Угорщина 

0,5-1,0 Соя 
Злакові та од-
норічні дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
до появи сходів або 
у фазі 2-3 справжніх 
листків культури 

- 1                         
; 

0,15-0,2 + 
ПАР 

«Цитовет» - 
0,2 

Пшениця 
озима, ячмінь 

ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

*Серто Плюс, в. г. 
(тритосульфурон, 
250 г/л + дикамба, 
500 г/л), ф. БАСФ 
АГ, Німеччина 0,2 +ПАР 

«Цитовет» -
0,2 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

0,1-0,3 Рис Бульбоочерет, 
монохорія 

Обприскування у 
фазі 4-6 листків 
культури (5-7 
листків у бур’янів) 

- 1 

*Сіріус, з. п. 
(піразосульфурон-
етил, 100 г/кг), ф. 
«Ніссан Кемікл 
Індастріз Лтд.», 
Японія 0,1-0,2 Рис Бульбоочерет, 

просянки 

Обприскування 
посівів за 1-3 дні 
до затоплення чеків 
у фазі 2-3 листка 

- 1 
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у просянок та 5-6 
листків у 
бульбоочерету 

1,0-1,5 

Цукрові 
буряки, соя, 

ріпак, 
соняшник 

Однорічні зла-
кові 
 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у бурянів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

1,75-2,0 

Цукрові 
буряки, соя, 

ріпак, 
соняшник 

Багаторічні зла-
кові 
 

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
15 см, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

*Скат, КЕ 
(хізалофоп-п-
тефурил, 40г/л), 
ТОВ «Франдеса», 
Білорусь 

1,5-2,0 Соя  
Багаторічні зла-
кові 
 

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
15 см, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

0,4-0,8 

Цукрові 
буряки, соя, 

ріпак, 
соняшник 

Однорічні зла-
кові 
 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків у бурянів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Скурел, КЕ 
(хізалофоп-п-етил, 
125г/л), ТОВ 
«АПК-Сервіс», 
Україна 

0,81,2 

Цукрові 
буряки, соя, 

ріпак, 
соняшник 

Багаторічні зла-
кові 
 

Обприскування за 
висоти бурянів 10-
15 см, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

10 г/га + 200 
мл/га ПАР 

Йорк 15 г/га 
без ПАР 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4 Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів, починаючи 
з фази 3-7 листків  
культури 

- 1 

15-20 г/га + 
200 мг/га 

ПАР  Йорк 

Пшениця 
озима, 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4 Д, 
бур’яни 

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

- 1 

*Сміт, в.г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/кг),  
ІП «Брітіш Еко 
Сістем 
Текнолоджі», 
Україна  
Виробник: “Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч 
Ко”ЛТД”,Китай 
(Гонконг) 

10-15 г/га + 
200 мг/га 

ПАР  Йорк 
Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4 Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів, починаючи 
з фази 2-3 листків 
до виходу в трубку  
культури 

- 1 

0,3 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

обприскування при 
появі 1-3 справжніх 
листків у культури 
(фаза сім»ядолей – 
2-х справжніх 
листків у бур’янів). 

- 1 

*Снайпер, в.р. 
(клопіралід, 300 
г/л) 
ЗАТ «Транс Оіл», 
Україна 
Виробник: 
Женджіанг Агрін 
Компані ЛТД, 
Китай 0,3-0,5 Буряки 

цукрові 

Багаторічні 
дводольні 
коренепаростко
ві (осоти) 
бур’яни 

Обприскування при 
появі 1-3 справжніх 
листків у культури 
(фаза розвинених 
розеток у осотів). 

- 1 

*Солар в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), СТОВ «Ритм», 
Україна 
Виробник: Шарда 
Ворлдвайд Експерт 
Лтд, Індія 

2,0-6,0 Поля 
призначені під 

посіви 
овочевих, 

баштанних, 
ярих 

зернових, 
буряків 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 
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картоплі, 

ріпаку, льону 

2,0-6,0 Пари 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1-2 

3,0-6,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчудження 
ліній електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

8,0 

Дренажні 
канали та їх 

узбіччя (до їх 
затоплення 

водою), 
відкриті 

колекторно-
дренажні та 
зрошувальні 

мережі 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Сонхус, в. г. 
(клопіралід, 750 
г/кг), ТОВ 
«Нертус», Україна, 
виробник - «Петерс 
енд БургЛтд.», 
Угорщина 

0,12-0,2 Буряки цук-
рові 

Однорічні дво-
дольні 
та багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1 -3 пар 
справжніх листків 
культури 

- 1 

2,0-4.0 Соняшник 

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

3,0-5,0 Горох 

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

3,0-4,0 Картопля 

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

90 1 

2,0-3,0 Морква 

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
до сходів або у фазі 
1-2 справжніх 
листків у культури 

120 1 

3,0-4,0 Коріандр  

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів або у фазі 2-3 
справжніх листків у 
культури 

30 1 

*Софіт, КС 
(прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Нопасон-Агро», 
Україна 

3,0-4,0 Соя  

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Спрут Екстра 
ВР, в.р. (калійна 
сіль гліфосату, 540 

1,85 
 Пари Однорічні 

бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 
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3,7 Пари Багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 
г/л), ЗАТ 
«Щелково 
Агрохім», Росія 

1,85-3,7 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчудження 
ліній електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

0,5-0,7 

Пшениця, 
ячмінь, жито 

озиме, 
тритікале 

озиме 

Однорічні (в 
т.ч. 
підмаренник 
чіпкий) та деякі 
багаторічні (в 
т.ч. березка 
польова) дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
посівів в період 
вегетації від стадії 
2-х листків до 
закінчення фази 
прапорцевого 
листка у зернових 

- 1 

0,3-0,5 
Цибуля (крім 

цибуль на 
перо) 

Однорічні (в 
т.ч. 
підмаренник 
чіпкий) та деякі 
багаторічні (в 
т.ч. березка 
польова) дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-2 
листків культури 

- 1 

0,3-0,4 Мак 

Однорічні (в 
т.ч. 
підмаренник 
чіпкий) та деякі 
багаторічні (в 
т.ч. березка 
польова) дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
посівів під час 
вегетації у фазу 4-6 
справжніх листків 
культури (до 
моменту змивання 
рослин маку у 
міжряддях) 

- 1 

*Старане 
Преміум 330 ЕС, 
к.е. 
(флуроксйпір, 
333г/л), 
ф. 
«ДоуАгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 

0,7-0,8 Кукурудза 

Однорічні (в 
т.ч. 
підмаренник 
чіпкий) та деякі 
багаторічні (в 
т.ч. березка 
польова) дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-7 
листків культури 

- 1 

2,0-4,0 Соняшник 

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Старгезан 500, 
КС (прометрин, 
500г/л), ТОВ 
«Агрофлекс», 
Україна 

3,0-5,0 Соя 

Однорічні дво-
дольні 
та злакові 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Статус Гранд, 
ВГ (флора сулам, 
104г/кг + 
трибенурон-метил, 
500г/кг), ТОВ 
«ЗемлякоФФ 
Україна», Україна 

30г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
появів з фази 
кущення до появи 
прапорцевого 
листку культури 
культури 

- 1 
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*Стеллар, в.р. 
(топромезон, 50 г/л 
+ дикамба, 160 г/л), 
ф. БАСФ СЄ, 
Німеччина 

1,0-1,25 + 
ПАР 

«Метолат», 
1,0-1,25 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні і 
однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
культури у фазі 3-5 
листків (бур’яни у 
ранній фазі їх 
росту) 

- 1 

*СТЕЛС, КЕ 
(флурохлорідон, 
250г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт»», 
Україна 

2,0-3,0 Соняшник 

Однорічні 
дводольні та 
злакові види 
бур’янів 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*Стемат 500, к.е. 
(етофумезат, 500 
г/л) ТОВ 
“Штефес”, Україна 
Виробник: ф. 
Ширм АГ, 
Німеччина 

2,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-х справжніх 
листків у культури 
(фаза сім’ядоль у 
бур’янів) 

- 1 

0,4-0,8 Буряки цук-
рові 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Буряки цук-
рові 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 Соняшник Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Соняшник Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 Соя Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

1,4-1,8 Соя Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 Ріпак Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків у 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Стилет, к.е. 
(клетодим 120 г/л), 
ТОВ «Агросфера», 
Україна, виробник 
— ф. «Чайна 
Кемікал Індастріал 
енд Рісеч Ко. Лтд.» 
(Гонконг), Китай 

1,4-1,8 Ріпак Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

2,5-4,5 Петрушка 
коренева 

Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
протягом 2-3 днів 
після висівання (до 
появи сходів 
культури) 

- 1 

*Стомп 330, к.е. 
(пендиметалін, 330 
г/л), ф. БАСФ Агро 
Б. В., Швейцарія 

3,0-6,0 Кукурудза, 
соняшник 

Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 
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5,0 Картопля 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту після 
останнього підгор-
тання до появи 
сходів культури 

30 1 

3,0-6,0 Соя 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

3,0-6,0 Морква 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

50 1 

2,5-4,5 Цибуля-ріпка 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

20 1 

3,0-6,0 
Часник, ка-
пуста (роз-

садна) 

Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури або 
до висаджування 
розсади 

40 1 

3,0-6,0 Томати 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури або 
до висаджування 
розсади 

35 1 

3,0-6,0 Горох 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

25 1 

3,0-6,0 Соняшник, 
кукурудза, соя 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 
*Стоп, КЕ 
(пендиметалін, 
330г/л), ТОВ 
«Вассма Кемікал», 
Україна 4,5 Цибуля 

(ріпак) 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

3,0-4,0 Картопля 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 
*Стратег, к.с.  
(прометрин, 500 
г/л), ТОВ «Клов», 
Україна, виробник 
– ф. «Клов 
(Шанхай) Ко. 
Лтд.», Китай 

2,0-4,0 Соняшник 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до посіву, 
одночасно з посівом 
або до появи сходів 
культури 

- 1 

1,0-1,5л/га + 
ПАР Метолат 

1,0-1,5 л/га 

Картопля, 
буряки 

цукрові, соя, 
соняшник, 

ріпак 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури в фазі 2-4 
листків у бурянів 

- 1 

*Стратос Ультра, 
КЕ (циклоксідім, 
100г/л), ф. БАСФ 
СЄ, Німеччина 

2,0-2.5 + ПАР 
Метолат 2,0-

2,5 л/га 

Кукурудза 
(гібриди стійкі 
до у Стратос 
Ультра, КЕ) 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бурянів 10-15 см 

- 1 

0,4-0,6 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 1-
2 міжвцзлів 
культури 

- 1 

*Сулам, СЕ (2,4-
дихлорфенокси-
оцитової кислоти 
2-етилгексиловий 
ефір, 452,2г/л + 
флора сулам, 
6,25г/л), ТОВ 
«Агросфера», 
Україна 

0,4-0,6 Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні  
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
починаючи з фази 3 
листків до 7-го 
листка включно 

- 1 

1,5-2,5 Ріпак 
Однорічні зла-
кові та дводо-
льні бур’яни 

Обприскування 
грунту до або після 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Султан 50 к.с. 
(метазахлор, 500 
г/л), ф. «Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 1,5-2,0 Капуста Однорічні зла-

кові та дводо-
Обприскування 
ґрунту до висадки - 1 
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льні бур’яни розсади або через 1-

7 днів після висадки 
розсади (з 
обов’язковим 
наступним 
поливанням) 

2,0-5,0 

Поля, 
призначені під 

посіви 
зернових, 

кукурудзи, 
ріпаку, сої, 
цукрового 

буряку, сої, 
картоплі, 

льону, 
соняшнику, 
овочевих, 

баштанних, 
злакових трав 

на насіння 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 
Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів  весною за 
2 тижні до сівби (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи) 

- 1 

2,0-4,0 Пари 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів  

- 1 

4,0-6,0 Парит 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Суперклін в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 480 
г/л), ТОВ 
«Агрофлекс», 
Україна  
Виробник: ф. 
«Сімоніс Б.В.», 
Нідерланди 

3,0-6,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 
(смуги 

відчуження 
ліній електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

1,5-3,0 Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-3 
справжніх листків 
культури 

- 1 

*Табезон, РК 
(бентазон, 480г/л), 
ТОВ «Нертус Лтд», 
Україна 

3,0 Горох  

Однорічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2М-4Х 

Обприскування 
посівів у фазі 5-6 
справжніх листків 
культури 

- 1 

1,6-2,1 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту (у зонах 
недостатнього 
зволоження із 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

*Тайфун, к.е. 
(метолахлор 960 
г/л) ТОВ 
«Агросфера», 
Україна  
Виробник: Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко., Лтд., 
(Гонконг) Китай 

1,6-2,6 
Соняшник, 

буряки 
цукрові, ріпак 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту (у зонах 
недостатнього 
зволоження із 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

*Таксон, КЕ 
(хізалофоп-п-етил, 1,0-2,0 Ріпак ярий, 

соя 
Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 

- 1 
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культури у фазі 3-6 
листків у бурянів 

50г/л), ТОВ «Агро-
Дельта Груп», 
Україна 

2,0-3,0 Ріпак ярий, 
соя 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
культури у фазі 3-5 
млистків у бурянів 

- 1 

*Тамарин, РК 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 
480г/л), ТОВ 
«Талино», Україна 

2,0-6,0 Пари  
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
культури у фазі 3-6 
листків у бурянів 

- 1 

*Танаїс, ВГ 
(римсульфурон, 
250г/кг), ТОВ 
«Компанія 
агрохімічні 
технології», 
Україна 

40-50г/га Кукурудза  

Однорічні зла-
кові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури 

- 1 

0,5-1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до висівання, 
до сходів, або після 
сходів у фазі 2-3 
справжніх листків 

- 

Застосову
ється не 

частіше 1 
разу на 3 
роки на 1 

полі 

*Тапір в.р.к. 
(імазетапір, 100 
г/л), ЗАТ “Транс 
Оіл”, Україна  
Виробник: 
Женджіанг Агрін 
Компані ЛТД, 
Китай 1,0-10,0 

Землі 
несільськогос
подарського 

користування 

Чагарники, 
трав’яна  
рослинність 

Суцільне 
обприскування - 1 

2,0-4,0 Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни, 
ут.ч. пирій 
повзучий 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у 
однорічних бур’янів 
та за висоти 
багаторічних 10-15 
см 

- 1 

1,0-2,0 Соя Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 Соя Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

1,0-2,0 

Буряки цук-
рові, буряки 

столові, 
морква, 

капуста біло-
качанна, 

цибуля всіх 
генерацій 

(крім цибулі 
«на перо») 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
веге-туючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 

Буряки цук-
рові, буряки 

столові, 
морква, 

капуста біло-
качанна, 

цибуля всіх 
генерацій 

(крім цибулі 
«на перо») 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-1 5 см 

- 1 

*Тарга Супер, к.е. 
(хізалофоп-П-етил, 
50 г/л), ф. «Ніссан 
Кемікл Індастріз, 
Лтд.», Японія 

2,0-3,0 Льон-
довгунець 

Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування 
посівів у фазі 

- 1 
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злакові бур’яни «ялинки» культури 

(за висоти пирію 
повзучого 10-1 5 см) 

1,5 Коноплі Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
15 см 

- 1 

1,0-2,0 Томати Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1 -2 справжніх 
листків культури 
або через 15-20 днів 
після висаджування 
розсади 

- 1 

1,0-2,0 Огірки Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1 -2 справжніх 
листків культури 

- 1 

1,0-1,5 Ріпак ярий Однорічні зла 
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
у фазі 3-5 листків у 
бур’янів 

- 1 
 

2,0-3,0 Ріпак ярий Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
ве-гетуючіи 
культурі у фазі З-б 
листків у бур’янів 

- 1 
 

1,0-2,0 Соя 
 

Однорічні зла 
кові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листків бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 
 

*Таргон-S, КЕ 
(хізалофоп-п-етил, 
125 г/л), ТОВ 
«Ранголі», Україна 

2,0-3,0 Соя 
 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 10-15 см 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 
 

*Тарзан к.е. 
(хізалофоп-п-етил, 
125 г/л), Шарда 
Ворлдвайд Експерт 
Лтд, Індія 

1,2 Соя 
Ріпак 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів 

- 1 

*Таск 64, в. г. 
(римсульфурон, 
32,5 г/кг-н 
дикамба, 609 г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз 
Сарл.»,Швейцарія 

307- 
385 г/га + 
Тренд 90 -
200 мл/га 

Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові  та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів культури у 
фазі 2-6 листків, на 
ранніх стадіях 
розвитку бур’янів: 
1-3 листки у 
однорічних і за 
висоти 10 -15 см у 
багаторічних злаків; 
2-4 листки у 
однорічних 
дводольних та 4-6 
листків (або 
розетка) у 
багаторічних 
дводольних 

- 1 

*Таск Екстра 66,5, 
в. г. 
(римсульфурон, 23 
г/кг + дикамба, 550 
г/кг + 
нікосульфурон, 
92г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз 
Сарл.»,Швейцарія 

250-440 г/га 
+ Тренд 90 -

200 мл/га 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові  та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів культури у 
фазі 2-5 листків 

- 1 
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*Таскон 750, ВГ 
(нікосудьфурон, 
750г/кг), ф. «Ротам 
Агрокемікал Юроп 
Лтд.», Велика 
британія 

0,04-0,08кг/га 
+ ПАР 

200мл/га 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові  та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 4-10 листків у 
культури  

- 1 

*Твістер, к.с. 
(метамітрон, 350г/л 
+ етофумезат, 
150г/л), ф. 
«Файнкемі Швебда 
ГмбХ», Німеччина 

2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль – 
першої пари 
справжніх листків у 
бурянів, наступні – 
з інтервалом 7-10 
днів ( третє за 
необхідності) 

- 3 

*Тент, ВГ 
(трибенурон-
метил, 750г/кг). 
ТОВ «Імпохім- 
Союз», Україна 

0,2-0,25 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
бур’яни 

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

- 1 

2,0-6,0 

Землі 
несільськогос
по-дарського 
користування 

(смуги 
відчуження 

ліній електро-
передач, газо- 
та нафтопро-
водів, узбіччя 

доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Терміт, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті — 360 
г/л), «Давкем 
Лтд.», США, 
виробник-
«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

2,0-6,0 Пари 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Террамин, к.е. 
(пендиметалін 330 
г/л), ТОВ “КЛОВ”, 
ТОВ “Грін 
Експрес” Україна 
Виробник: 
“Нанжінг № 1 
Пестисайд Факторі 
оф ЛТД.. Сан Груп 
Ко., Лтд.”, Китай 

3,0-6,0 
Соя 

 
Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Тест, в.р.г. 
(гліфосат у формі 
моно амонійної 
солі, 757 г/кг) ТОВ 
“Виробниче 
підприємство”Агро
-Союз”, ф. 
“Джінгма Кемікалс 
Ко., Лтд.”, Китай  
Виробник:  ф. 
“Джінгма Кемікалс 
Ко., Лтд.”, Китай 

1,0-2,0 

Поля 
призначені під 

посіви 
соняшнику, 

ріпаку 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів весною за 2 
тижні до висівання 
(до обприскування 
виключити всі 
механічні 
обробітки, крім 
закриття вологи) 

- 1 

*Тібан, 
ВГ(римсульфурон, 
32,5г/кг + дикамба, 
609г/кг), ТОВ 
«Ранголі», Україна 

307-385г/га + 
ПАР Тренд 
90, 200мл/га 

Кукурудза 

Однорічні і 
багаторічні  
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів уфазі 2-6 
листків у культури, 
1-3 листки у 
однорічних та за 
висоти 10-15 см у 
багаторічних 
злакових бурянів, 2-

- 1 
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4 листки у 
однорічних та 4-6 
листків 
убагаторічних 
дводольних 

*Тівітус, в.г. 
(римсульфурон, 
250 г/кг) 
ТОВ «Компанія 
«Укравіт», 
Україна. 
Виробники - 
"Нанджінг Ессенсе 
Файн-Кемікал Ко., 
Лтд.", Китай, та 
ТОВ "Фабрика 
агрохімікатів", м. 
Черкаси 

40-50 г/га Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
посівів у фазі 1-7 
листків культури 

- 1 

*ТІЗЕР, КЕ 
(пропізохлор, 
720г/л), ТОВ 
«Компанія 
«Укравіт»», 
Україна 

2,0-3,0 Кукурудза 

Однорічні і 
багаторічні  
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
грунту до посівіву, 
під час посіву, після 
посіву, але до появи 
сходів культури 

- 1 

*Ті тан, в. г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/кг), 
ЗАТ «Транс Оіл», 
Україна, виробник 
-«Женджіанг Агрін 
Компані Лтд.», 
Китай 

10-15 г/га Кукурудза 

Однорічні . 
дводольні, у т. 
ч. стійкі Д0 2.4-
Д, бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-5 листків у 
культури 

- 1 

*Тітус Екстра, в. 
г. 
(римсульфурон, 
250 г/кг + 
нікосульфурон, 
500г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

30-50 г/га + 
ПАР Тренд 

90 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1 -7 
листків культури (у 
фазі кущіння 
однорічних 
злакових бур’янів і 
за висоти бага-
торічних 10-15см) 

- 1 

40-50 г/га + 
ПАР Тренд 

90 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 1 -7 
листків культури (у 
фазі кущіння 
однорічних 
злакових бур’янів і 
за висоти бага-
торічних 10-15см) 

- 1 

50 г/га 
+ ПАР Тренд 

90 
Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Обприскування за 
висоти культури 10-
25 см 

- 1 

50 г/га (30 + 
20 + ПАР 
Тренд 90) 

Картопля 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Перше 
обприскування за 
висоти культури 10-
1 5 см, друге — 
через 8-10 днів 

- 2 
 

*Тітус 25, в. г. 
(римсульфурон, 
250 г/кг), 
ф. «Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

100 г/га (50 
г/га + 50 г/га) 
+ ПАР Тренд 

90 
 
 

Томати 
безрозсадні 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Перше 
обприскування при 
2-4 листків у 
культури, друге – по 
другій хвилі 
бур’янів (через 7-10 
днів) 

- 2 
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50 г/га + ПАР 
Тренд 90, 200 

мл/га 

Томати 
розсадні 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та дво-
дольні бур’яни 

Перше 
обприскування: 
через 4-10 днів 
після висаджування 
розсади; друге – по 
другій хвилі 
бур’янів (через 7-10 
днів після 
попередньої 
обробки) 

- 2 

15 г/га + ПАР 
"Тандем" 200 

мл/га 

Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

10-15 г/га + 
ПАР 

"Тандем" 200 
мл/га 

Пшениця яра 
Ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

10 г/га + ПАР 
"Тандем" 200 

мл/га 
Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та триазинів, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-7 листків у 
культури 

- 1 

6-8 г/га + 
ПАР 

"Тандем" 200 
мл/га 

Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-3 справжніх 
листків у культури 
(ранні стадії росту 
бур’янів) 

- 1 

*Тіфен-S в.г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/л) 
ТОВ «Агро-Лік», 
Україна 
Виробник: 

10-15 г/га Льон-
довгунець 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 
МЦПА, бур’яни 

Обприскування у 
фазі "ялинки" 
культури 

- 1 

10 г/га + ПАР 
Мікс 0,5-

1,5л/га 

Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

10 г/га + ПАР 
Мікс 0,5-

1,5л/га 
Ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

10 г/га + ПАР 
Мікс 0,5-

1,5л/га 
Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та триазинів, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-7 листків у 
культури 

- 1 

*Тіфі, в.г.г. 
(тифенсульфорон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ 
«Експротком», 
Україна 

6-10 г/га + 
ПАР Мікс 
0,5-1,5л/га 

Соя 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-3 справжніх 
листків у культури 
(ранні стадії росту 
бур’янів) 

- 1 

0,5-0,7 Озима та яра 
пшениця 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування в 
період вегетації від 
фази 2-х листків до 
фази прапорцевого 
листка культури 
(після появи 
березки польової) 

- 1 

0,5-0,7 Ячмінь 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування в 
період вегетації від 
фази 2-х листків до 
фази прапорцевого 
листка культури 
(після появи 
березки польової) 

- 1 

*Томіган 250, к.е. 
(флуроксипір, 250 
г/л), ф. Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз Лтд., 
Ізраїль 

0,5-0,7 Мак Однорічні та 
деякі 

Обприскування у 
фазі 4-6 справжніх - 1 
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багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

листків культури 

0,2-0,4 + ПАР 
Стаф, 0,6-1,2 

Буряки 
цукрові, соя, 
соняшник, 

ріпак озимий 
та ярий, горох, 
цибуля (крім 

цибулі на 
перо) 

Однорічні 
злакові  
бур’яни  
 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків у 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 + ПАР 
Стаф, 0,6-1,2 

Буряки 
цукрові, соя, 
соняшник, 

ріпак озимий 
та ярий, горох, 
цибуля (крім 

цибулі на 
перо) 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
Стаф, 0,6-1,2 

Льон-
довгунець 

Однорічні 
злакові  
бур’яни  
 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Топланц 240, к.е. 
(клетодим, 240 г/л), 
ТОВ «Агрофлекс», 
Україна, виробник 
– «Сімоніс Б.В.», 
Нідерланди 

0,4-0,8 + ПАР 
Стаф, 1,2-1,4 

Льон-
довгунець 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 10-
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Триактів к.е.  
(фенмедифам, 91 
г/л + десмедифам, 
71 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л), ЗАТ “Транс 
Оіл”, Україна  
Виробник: 
Женджіанг Агрін 
Компані ЛТД, 
Китай 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
злакові 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль, 
першої пари 
справжніх листків у 
бурянів , наступні з 
інтервалом 7-10 
днів, третє за 
необхідності 

- 3 

*Тореро, КС 
(метамітрон, 350г/л 
+ етофумезат, 
150г/л), ф. 
«Файнкемі Швебда 
ГмбХ», Німеччина 

2,0 Полуниця  
Однорічні 
дводольні та 
злакові 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль, 
першої пари 
справжніх листків у 
бурянів , наступні з 
інтервалом 7-10 
днів за необхідності 

- 1-2 

*Торнадо, в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 486 
г/л, у кислотному 
еквіваленті – 360 
г/л), ЗАТ «Август», 
Росія 

2,0-4,0 Поля, приз-
начені під 

посіви ярих 
зернових, кар-
топлі, овоче-
вих, баштан-
них, ріпаку, 
соняшнику, 

Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 
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багаторічних 
злакових трав 

на насіння, 
однорічних 

квітів на 
насіння 

4,0-6,0 
 

Поля, приз-
начені під 

посіви ярих 
зернових, кар-
топлі, овоче-
вих, баштан-
них, ріпаку, 
соняшнику, 

рицини, 
багаторічних 
злакових трав 

на насіння, 
однорічних 

квітів на 
насіння 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

2,0-4,0 Пари 
Однорічні 
дводольні та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

6,0 Пари Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

3,0-6,0 

Землі 
несільськогос
по-дарського 
користування 

(смуги 
відчуження 

ліній електро-
передач, газо- 

та нафто-
проводів, 

узбіччя доріг, 
залізничні 

насипи) 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Торпеда, ВГ 
(нікосульфурон, 
75-г/кг), ТОВ 
«Агросфера», 
Україна 

0,05-0,06 + 
ПАР Флокс Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
злакові 

Обприскування у 
фазі 4-10 листків у 
культури  

- 1 

2,0-4,0 

Поля 
призначені під 
посіви пізніх, 

ярих та 
озимих 

культур на 
насіння 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
злакові 

Обприскування 
бурянів у період їх 
активного росту 

- 1 

4,0-6,0 

Поля 
призначені під 
посіви пізніх, 

ярих та 
озимих 

культур на 
насіння 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
злакові 

Обприскування 
бурянів у період їх 
активного росту 

- 1 

2,0-5,0 

Поля 
призначені під 

посіви 
зернових 

Однорічні та 
багаторічні 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
восени після 
збирання 
попередника 

- 1 

*Тотал, в.р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату, 
480г/л, у 
кислотному 
еквіваленті 360г/л), 
ТОВ 
«Хімагромарке-
тинг», Україна 

4,0-6,0 Сади Однорічні та 
багаторічні 

Направлене 
обприскування - 1 
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бурянів у період їх 
активного росту 

Тотал К, ПК 
(гліфосату 
кальцієва сіль, 
625г/л, або у формі 
кислотм 500г/л), 
ТОВ 
«Хімагромарке-
тинг», Україна 

2,0-4,0 

Пари. Землі 
несільського-
сподорського 
користування 

поля 
призначені під 

посіви с/г 
культур 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
злакові 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
після збирання 
культури 

- 1 

1,5-3,0 
Цибуля (крім 

цибулі на 
перо) 

Однорічні 
дводольні 
злакові 

Обприскування у 
фазі 2-6 листків у 
культури (у рані 
фази розвитку 
бурянів) 

- 1 

1,0-1,5 
Цибуля (крім 

цибулі на 
перо) 

Однорічні 
дводольні 
злакові 

Перша обробка у 
фазі 1-2 листків у 
цибулі, друга в міру 
одростання бурянів 

- 1 

1,5-3,0 

Часник 
озимий (крім 
часнику на 

перо) 

Однорічні 
дводольні 
злакові 

Обприскування у 
фазі 2-3 листків у 
культури  

- 1 

*Тотріл 225, ЕС, 
к.е. (іоксиніл у 
формі октаноату 
ефір, 225г/л), ф 
«Байєр Кроп Саєнс 
АГ», Німеччина 

1,5-2,0 

Часник з 
повітряних 

цибулин (крім 
часнику на 

перо) 

Однорічні 
дводольні 
злакові 

Обприскування у 
фазі 2-3 листків у 
культури  

- 1 

*Тревер, КЕ 
(ацетохлор, 
900г/л), ТОВ 
«Торгова компанія 
«Агрохімічні 
технології»», 
Україна 

1,5-3,0 Соняшник  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
злакові 

Обприскування 
грунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до сходів культури. 
В зона 
недостатнього 
зволоженням із 
загортанням 

- 1 

2,0-5,0 Соя, рицина, 
соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 

1,6-2,0 
Льон-

довгунець (на 
технічні цілі) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 

2,0-3,0 
Томати, 
капуста 

(розсадні) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади 

- 1 

2,0-2,4 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

*Трифлан 480 к.е.  
(трифлуралін, 240 
г/л) ф. «Аган 
Кемікал 
Манюфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 

6,0 Коріандр 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 
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4,0-8,0 Тютюн 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади. 

- 1 

2,0-3,0 Часник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання весною 
або восени (для 
озимих сортів) 
Забороняється 
реалізація часнику в 
зеленому вигляді 

- 1 

3,0-4,0 
Цибуля 

(насіннєві 
посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

1,8 Баклажани, 
перець 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади 

- 1 

0,9-1,2 Огірки 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 15 
днів до висівання 
культури 

- 1 

3,0-4,0 Аніс 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

4,0 Герань, 
базилік 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посадки культури 

- 1 

4,0 Кмин 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

4,0 
М’ята перцева 
першого року 

вегетації 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 
(за умови 
використання 
сировини для 
добування ефірної 
олії) 

- 1 

4,0 

Однорічні 
квіткові 

(насіннєві 
посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 1-2 
дні до висівання або 
висадки розсади 

- 1 

1,5 Люпин 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посіву культури 

- 1 

3,0 Люцерна 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посіву покривної 
культури 

- 1 

4,0 Астрагал, 
безсмертник 

піщаний, 
валеріана 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 
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лікарська, 
фенхель 

звичайний 

(тільки на 
плантаціях першого 
року вегетації) 

2,0 

Жовтушник, 
касія 

гостролиста, 
нагідки 

лікарські, 
паслін 

часточковий, 
розторопша, 

череда 
трироздільна) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

2,5 Лаванда 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

2,8 
Еспарцет 
(насіннєві 

посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Ранньовесняне 
обприскування 
грунту (із 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

1,2-1,6 Кавуни 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 10-
15 днів до висівання 
культури 

- 1 

1,5-2,0 Ріпак озимий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 10-
15 днів до висівання 
культури 

- 1 

1,5-2,0 Ріпак ярий 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 10-
15 днів до висівання 
культури 

- 1 

*Триактив, КЕ 
(фенмедифам, 91 
г/л + 
десмедифам,71 г/л 
+ етофумезат, 112 
г/л),ЗАТ «Транс 
Оіл», Україна 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові 

Обприскування 
бурянів у фазі 
сім’ядоль, наступні 
обприскування з – 
інтервалом 5-10 
днів 

- 1 

25-35г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
озимий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування від  
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка 

- 1 

*Триггер, ВГ 
(трибенурон-
метил, 500г/кг), ф. 
«Мактишин Аган 
Холденг Бі.Ві.», 
Нідерланди 

15-25г/га Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

20-25г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування від  
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка (у фазі 2-4 
листків у 
однорічних, розетки 
– у багаторічних 
бурянів) 

- 1 

*Тризлак, ВГ 
(трибенурон-
метил, 
750г/кг),ТОВ 
«Акваріус і 
К»,Україна 

15г/га Ячмінь ярий Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 

Обприскування від 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури (у фазі 2-4 

- 1 
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бур’яни листків у 

однорічних, розетки 
– у багаторічних 
бурянів) 

10-15г/га + 
200мл/га 
ПАР Дар 

Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування від  
фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка включно 

- 1 

15-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

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

- 1 

*Тример, в.г.  
(трибенурон-
метил, 750 г/кг) 
ТОВ 
«Агрохімконтракт»
, Україна 
Виробник: Джінан 
Кесайджінонг Хім 
Ко, ЛТД, Китай 15 г/га Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів починаючи з 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Тример Лайт, 
в.г. (трибурон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ «АХК», 
Уркаїна 

15-25г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів починаючи з 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Тритон, ВГ 
(римсульфурон, 
250г/кг). ТОВ 
«Агро-Дельта 
Груп», Україна 40-50г/га Кукурудза  

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-7 листків у 
культури (у фазі 
кущіння однорічних 
злакових бурянів і 
за висоти 
багаторічних видів 
10-15 см 

- 1 

*Триумф, к.е. 
(фенмедифам, 91 
г/л + 
десмедифам,71 г/л 
+ етофумезат, 112 
г/л), ТОВ «Нетрус 
Лтд», Україна,  

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядолей, 
наступні 
обприскування – з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

4,0-10,0 Соя, рицина, 
соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 

3,2-4,0 
Льон-

довгунець (на 
технічні цілі) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 

4,0-6,0 
Томати, 
капуста 

(розсадні) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади 

- 1 

2,0-2,4 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

*Трифлурекс 240, 
к.е.  (трифлуралін, 
240 г/л) ф. «Аган 
Кемікал 
Манюфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 
 

12,0 Коріандр Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 

- 1 



 136
бур’яни висівання, після 

висівання, але до 
сходів культури. 

4,0-8,0 Тютюн 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади. 

- 1 

4,0-6,0 Часник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання весною 
або восени (для 
озимих сортів) 
Забороняється 
реалізація часнику в 
зеленому вигляді 

- 1 

6,0-8,0 
Цибуля 

(насіннєві 
посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

3,6 Баклажани, 
перець 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади 

- 1 

1,8-2,4 Огірки 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 15 
днів до висівання 
культури 

- 1 

6,0-8,0 Аніс 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

8,0 Герань, 
базилік 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посадки культури 

- 1 

8,0 Кмин 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

8,0 
М’ята перцева 
першого року 

вегетації 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 
(за умови 
використання 
сировини для 
добування ефірної 
олії) 

- 1 

8,0 

Однорічні 
квіткові 

(насіннєві 
посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 1-2 
дні до висівання або 
висадки розсади 

- 1 

3,0 Люпин 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посіву культури 

- 1 

6,0 Люцерна 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посіву покривної 
культури 

- 1 

4,0 Астрагал, Однорічні Обприскування - 1 
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безсмертник 

піщаний, 
валеріана 
лікарська, 
фенхель 

звичайний 

злакові та 
дводольні 
бур’яни 

грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 
(тільки на 
плантаціях першого 
року вегетації) 

4,0 

Жовтушник, 
касія 

гостролиста, 
нагідки 

лікарські, 
паслін 

часточковий, 
розторопша, 

череда 
трироздільна) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

5,0 Лаванда 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

5,7 
Еспарцет 
(насіннєві 

посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Ранньовесняне 
обприскування 
грунту (із 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

2,4-3,2 Кавуни 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 10-
15 днів до висівання 
культури 

- 1 

2,0-5,0 Соя, рицина, 
соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 

1,2-3,0 Ріпак  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 

1,6-2,0 
Льон-

довгунець (на 
технічні цілі) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 

2,0-3,0 
Томати, 
капуста 

(розсадні) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади 

- 1 

1,0-1,2 Томати 
безрозсадні 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

*Трифлурекс 480, 
к.е.  (трифлуралін, 
480 г/л) ф. «Аган 
Кемікал 
Манюфекчерз 
Лтд.», Ізраїль 
 

6,0 Коріандр 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання, після 
висівання, але до 
сходів культури. 

- 1 
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2,0-4.0 Тютюн 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади. 

- 1 

2,0-3,0 Часник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання весною 
або восени (для 
озимих сортів) 
Забороняється 
реалізація часнику в 
зеленому вигляді 

- 1 

3,0-4,0 
Цибуля 

(насіннєві 
посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

1,8 Баклажани, 
перець 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висадки розсади 

- 1 

0,9-1,2 Огірки 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 15 
днів до висівання 
культури 

- 1 

3,0-4,0 Аніс 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання або до 
сходів культури 

- 1 

4,0 Герань, 
базилік 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посадки культури 

- 1 

4,0 Кмин 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

4,0 
М’ята перцева 
першого року 

вегетації 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 
(за умови 
використання 
сировини для 
добування ефірної 
олії) 

- 1 

4,0 

Однорічні 
квіткові 

(насіннєві 
посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 1-2 
дні до висівання або 
висадки розсади 

- 1 

1,5 Люпин 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посіву культури 

- 1 

3,0 Люцерна 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
посіву покривної 
культури 

- 1 

2,0 Астрагал, 
безсмертник 

піщаний, 
валеріана 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 
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лікарська, 
фенхель 

звичайний 

(тільки на 
плантаціях першого 
року вегетації) 

2,0 

Жовтушник, 
касія 

гостролиста, 
нагідки 

лікарські, 
паслін 

часточковий, 
розторопша, 

череда 
трироздільна) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

2,5 Лаванда 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

2,8 
Еспарцет 
(насіннєві 

посіви) 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Ранньовесняне 
обприскування 
грунту (із 
загортанням) до 
висівання культури 

- 1 

1,2-1,6 Кавуни 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (з негайним 
загортанням) за 10-
15 днів до висівання 
культури 

- 1 

*Трієра, РК 
(клопірамід, 300г/л 
+ піклорам, 75г/л), 
ЗАТ «Фірма 
«Август»», Росія 

0,3-0,31 Ріпак 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази 3-4 листків до 
появи квіткових 
бутонів культури 

- 1 

*Трілон, ВГ 
(клопірамід, 
750г/кг), ТОВ 
«ДВА Аеро ГмбХ», 
Німеччина 

0,2 Буряки  
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих бурянів 
у фазі розетки (за 
висоти осотів 15-20 
см), від фази 2 
листків у культури 

- 1 

*Тріобет, к.е. 
(десмедифам, 71 
г/л+ фенмедифам, 
91 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л), ТОВ 
«Нертус», Україна, 
виробник - «Петерс 
енд БургЛтд.», 
Угорщина 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні дво 
дольні та деякі 
однорічні зла 
кові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 
сім’ядолей, 
наступні 
обприскування — з 
інтервалом 5-10 
днів 

- 3 

*Тріо Люкс, к. є. 
(десмедифам, 71 
г/л + фенмедифам, 
91 г/л + 
етофумезат, 112 
г/л), 
ТОВ«АПК-
Сервіс», Україна, 
виробник -ф. 
«Суперус Ко. 
Лтд.», Китай 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні дво-
дольні, у т.ч. 
щириця, та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни 

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядолей 
бур’янів, наступні 
обприскування — з 
інтервалом 7-14 
днів 

- 3 

1,0-1,5 Ріпак озимий Однорічні 
злакові буряни 

Обприскування по 
вегетуючій 
культури  у фазу 3-4 
листків у бурянів 

- 1 

*Троль, КЕ 
(хізалофоп-п-
тефурил, 40г/л), 
ТОВ «Агро-Дельта 
Груп», Україна 

1,75-2,0 Ріпак озимий Багаторічні 
злакові буряни 

Обприскування по 
вегетуючій за 
висоти бурянів 10-

- 1 
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15см  

2,0-2,5 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
(в зонах недо-
статнього 
зволоження - із 
загортанням) або 
відразу після 
висівання 

- 1 

1,5-2,0 Соя, соняш-
ник, ріпак 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до висівання 
(в зонах недо-
статнього 
зволоження - із 
загортанням) або 
відразу після 
висівання 

- 1 

1,0-1,5 (на 
грунтах із 
вмістом 

гумусу 2,8-
3,4%) 

Буряки цук-
рові 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (в зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням) до 
сівби або до появи 
сходів культури 

- 1 

*Трофі 90, к є. 
(ацетохлор 900 
г/л), ф. 
«ДоуАгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 

1,5-2,0 (на 
грунтах із 
вмістом 

гумусу 3,5% і 
більше) 

Буряки цук-
рові 

Однорічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту (в зонах 
недостатнього 
зволоження - із 
загортанням) до 
сівби або до появи 
сходів культури 

- 1 

*Тру, ВГ 
(трибенурон-
метил, 750г/кг), 
ф.»Шарда Кропхем 
Лімітед», Індія 

15-25г/га 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів починаючи з 
фази 2-3 листків до 
пряви прапорцевого 
листочка культури 
включно 

- 1 

0,6-0,8 Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*ТУР, к.е. 
(2,4-
дихлорфеноксиоцт
ової кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 850 г/л), ТОВ 
«Компанія 
Укравіт», виробник 
– ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів», 
Україна, ф. 
«Нанджінг Ессенс 
Файн-Кемікл Ко. 
Лтд.», Китай 

0,6-0,8 Ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Турбін, к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ «Агро 
Дельта Груп», 
Україна, виробник 
– ф. Три Дельта 
Компані 
Інтернешнл, Китай 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та  
дводольні 
бур’яни 
 

Обприскування 
грунту до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

0,6-0,8 Озима 
пшениця 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущення до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

*Ультра Плюс, 
к.е. (2,4 – 
дихлорфенооцтової 
кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 850 г/л), ТОВ 0,6-0,8 Ячмінь ярий Однорічні та 

багаторічні 
Обприскування від 
фази кущення до 

- 1 
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дводольні 
бур’яни 

виходу в трубку 
культури 

“Агросфера”, 
Україна Виробник: 
ф. “Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко.. Лтд” Китай,  0,7-0,8 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посіві у фазі 3-5 
листків у культури 

- 1 

2,0 Плодові та 
виноградники 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

- 1 

4,0 Плодові та 
виноградники 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Направлене 
обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні або 
влітку 

- 1 

1,5-3,0 

Поля, 
призначені 
під посіви 

соняшнику, 
ріпаку, 

люцерни, 
багаторічних 

трав 

Однорічніта 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні за 
2 тижні до висіван-
ня (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім ранньо-
весняного закриття 
вологи) 

- 1 

2,0-4,0 

Поля, 
призначені під 

посіви ярих 
зернових, 

кукурудзи,сон
яшнику, рици-
ни, цукрових 

буряків, 
овочевих, сої, 

льону 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів восени 
після збирання 
попередника 

- 1 

1,5 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування за 2 
дні до появи сходів 
культури 

- 1 

2,0 Пари 

Однорічні зла 
кові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

4,0 Пари 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту 

- 1 

1,5-2,0 Зернові 
Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів за2 тижні до 
збирання(для 
підсушування 
та часткового 
знищення 
бур’янів) 

- 1 

4,0 
Дренажні 

канали та їх 
узбіччя 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
каналів до їх 
затоплення водою 

- 1 

4,0 

Відкриті 
колекторно-
дренажні та 
зрошувальні 

мережі 

Однорічні та 
багаторічні, у т. 
ч. гідрофітні, 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 
 

- 1 

*Ураган Форте 
500 SL, в. р. к. 
(гліфосат у формі 
кислоти, 500 г/л), 
ф. «Сингента», 
Швейцарія 

2,0- 4,0 3емлі, 
несільськогос
подарського 

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 
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користування 

(смуги 
відчуження 

ліній 
електропе-

редач, газо-та 
нафто-

проводів, 
узбіччя доріг, 

залізничні 
насипи, 

аеродроми) 

2,0-4,0 

Площі, 
призначені під 

посадку 
хмелю 

Злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

*Успіх, ВГ 
(клопіралід, 
750г/кг), ТОВ 
«Акваріус і К», 
Україна 

0,12-0,2 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренепарост-
кові бур’яни  

Обприскування 
посівів за появи 1-3 
пар справжніх 
листків у культури 

- 1 

*Фабіан в.д.г.  
(імазетапір, 450 
г/кг + хлоримурон-
етил, 150 г/кг) ЗАТ 
“Фірма “Август”, 
Росія  

0,1 Соя 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів в ранні 
фази їх розвитку 
(злакові – до 2-3 
листків, дводольні – 
до 4-6 листків), 
незалежно від 
розвитку культури. 

- 1 

*Фактор к.е. (2,4 – 
дихлорфенооцтової 
кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 500 г/л), ТОВ 
«ВП «Агро-Союз», 
Україна 
Виробник: 
Джянгжу Вінтафон 
Кемікал Ко., Лтд.”, 
Китай 

0,6-0,7 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посіві у фазі 3-5 
листків у культури 

- 1 

*Феонор, в.г. 
(римсульфурон, 
500г/кг + 
тифенсульнфурон-
метил. 250г/кг), 
ТОВ «Аврора-2», 
Україна  

20-25г/га + 
200мл/га 

ПАР Фокс 
Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні і 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посіві у фазі 2-5 
листків у культури 

- 1 

*Фелікс, в.г. 
(гліфосат у формі 
амонійної солі, 757 
г/кг), ф. «ДВА», 
Німеччина, 
виробник – ф. 
«ДВА Агро ГмбХ», 
Китай 

2,0-2,5 

Поля, 
призначенні 
під посіви 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
картоплі, 
овочевих, 
льону, сої, 
зернових, 

злакових трав 
на насіння, 

ріпаку 

Однорічні 
злакові та 
двосім’ядольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні за 
2 тижні до сівби (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи). 
Збороняється 
використовувати 
ріпак на корм 
тваринам та 
ріпакову олію в 
харчовій 
промисловості. 

- 1 
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2,5-3,0 

Поля, 
призначенні 
під посіви 
кукурудзи, 

буряків 
цукрових, 
картоплі, 
овочевих, 
льону, сої, 
зернових, 

злакових трав 
на насіння, 

ріпаку 

Багаторічні 
злакові та 
двосім’ядольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів навесні за 
2 тижні до сівби (до 
обприскування 
виключити всі 
механічні обробки, 
крім 
ранньовесняного 
закриття вологи). 
Збороняється 
використовувати 
ріпак на корм 
тваринам та 
ріпакову олію в 
харчовій 
промисловості. 

- 1 

*Фемо Форте, СЕ 
(метамітрон, 350г/л 
+ етофумезат, 
100г/л + 
фемедифам, 
100г/л), ф. 
«Агріхем Б.В.», 
Нідерланди 

2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні 

Обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів наступне – з 
інтервалом 8-10 
днів 

- 3 

*Фенізан, в.р. (360 
г/л дікамба+ 22,2 
г/л хлорсульфурон 
(диетиламінна сіль)  
ЗАТ “Щелково 
Агрохім”, Росія 

0,12-0,18 г/га 

Озима 
пшениця, 

ярий ячмінь, 
тритикале 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д і 
МЦПА, та деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущення до виходу 
в трубку культури 

- 1 

*Фермер, к.е. 
(оксифлуорфен, 
240 г/л) 
ТОВ 
«Хімагромаркетинг 
Україна», Україна 
Виробник –
«Санрайз Кемікалз 
Ко., Лтд», Китай 

0,5-1,0 Цибуля 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Флагман, в.р. 
(бентазон, 480 г/л), 
ТОВ “Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна 
Виробник 
Нанджінг Ессенс 
Файн-Кемікл 
Ко.ЛТД, Китай 

3,0 л/га Горох 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2 М-
4Х 

Обприскування 
посівів у фазі 5-6 
листків культури 

- 1-3 

0,6-0,8-1,2 
 

Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові  бур’яни  

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бур’янів  

- 1 

*Форвард, мк. е. 
(хізалофоп-п-етил, 
60 г/л) ЗАТ 
“Щелково 
Агрохім”, Росія  
Виробник:  ф. 
“Шанхай 
Сейфечем 
Інтернейшенел  
Трейд Ко. Лтд” 
Китай 

1,2-1,8-2,5 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

*Формула, в.г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/кг) 6-8 г/га + 

ПАР 
"Тандем" 200 

Соя Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-3 справжніх 
листків у культури 

- 1 
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мл/га (ранні стадії росту 

бур’янів) 

10-15 г/га Льон-
довгунець 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 
МЦПА, бур’яни 

Обприскування у 
фазі "ялинки" 
культури 

-  

10-15 г/га + 
ПАР 

"Тандем" 200 
мл/га 

Ячмінь ярий 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

15 г/га + ПАР 
"Тандем" 200 

мл/га 

Пшениця 
озима 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази2-3 листків до 
появи прапорцевого 
листка у культури 

- 1 

10 г/га + ПАР 
"Тандем" 200 

мл/га 
Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та триазинів, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-7 листків у 
культури 

- 1 

ТОВ “Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
агрохімікатів”, 
Україна Виробник: 
Чайна Нешнл 
Кемікал 
Констракшн 
Нінгбо Імп. Енд 
Експ. Ко., Китай 

15 г/га Кукурудза 

Однорічні 
дводольні. у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-7 листків у 
культури 

- 1 

0,8-1,4 Соняшник 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

0,8-1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до чи після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

1,2 (на 
грунтах із 
вмістом 
гумусу 

понад. 3,5%) 

Буряки 
цукрові 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до чи після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

0,8-1,4 
(максимальна 

норма на 
грунтах із 
вмістом 

гумусу понад 
3,5%) 

Кукурудза, 
соя, горох 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до чи після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

- 1 

*Фронтьєр 
Оптіма, к.е. 
(диметенамід-П, 
720г/л),ф. БАСФ 
СЄ, Німеччина 

0,8-1,4 
(максимальна 

норма на 
грунтах із 

вміаом 
гумусу понад 

3,5%) 

Картопля 

Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до чи після 
висаджування, але 
до появи сходів 
культури 

- 1 

0,8-2,0 

Буряки 
цукрові, сто-
лові, кормові, 

морква, 
соняшник, 

капуста 
білокачанна 
середніх та 

пізньостиглих 
сортів, цибуля 
всіх генерацій 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
вегетую-чої 
культури (з фази 2-х 
листків до кінця 
кущіння бур’янів) 

- 1 

*Фуроре Супер, 
м.в.е. 
(феноксапроп-П-
етил, 69г/л), 
ф. «Байєр 
КропСаєнс АГ», 
Німеччина 

0,8-1,2 Ріпак Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
веге-туючої 
культури (з фази 2-х 

- 1 
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листків до кінця 
кущіння бур’янів) 
Забороняється 
використання олії 
в якості сировини 
в харчовій 
промисловості 

1,0 Картопля Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листки у бурянів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

2,0 Картопля Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
за висоти бурянів 
10-15 см 

- 1 

1,0 Соняшник Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листки у бурянів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Фусбан 125 ЕС, 
КЕ (флуазіфоп-п-
бутил, 125г/л), 
ТОВ «Астакем-
Україна», Україна 

2,0 Соняшник  Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
за висоти бурянів 
10-15 см 

- 1 

0,15-0,20 Озима 
пшениця 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4 Д 
бур’яни 

Обприскування 
посівів 2-3 листки 
до початку кущення 
культури 

- 1 

*Футурин, в.г. 
(дикамби натрієва 
сіль, 600 г/га + 
тифенсульфурон 
метил, 60 г/кг), 
ТОВ “Агросфера”, 
Україна  
Виробник: ф. 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко.. Лтд” Китай, 
(Гонконг) 

0,20-0,25 Кукурудза 

Однорічні 
дводольні, в т.ч. 
стійкі до 2,4 Д 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-7 
листків у культури 

- 1 

0,5-1,0 

Морква, 
томати, 

огірки, цибуля 
(перо, ріпка) 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 

Морква, 
томати, 

огірки, цибуля 
(перо, ріпка) 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-15 см) 

- 1 

0,5-1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Буряки 
цукрові 

Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-15 см) 

- 1 

0,5-1,0 Ріпак озимий 
та ярий 

Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування по 
вегетуючіи культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Ріпак озимий 
та ярий 

Багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-1 5 см ) 

- 1 

*Фюзілад Форте 
150 ЕС, к.е.  
(флуазіфоп-П-бутіл 
150 г/л) ф. 
«Сингента», 
Швейцарія 

1,0-2,0 Хмільники 
Однорічні та ба-
гаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування за 
висоти бур’янів 5-1 
5 см (незалежно від 
фази розвитку 
культури) 

- 1 
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0,5-1,0 Картопля Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючіи культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Картопля Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-1 5 см) 

- 1 

0,5-1,0 Капуста Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Капуста Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-15 см) 

- 1 

0,5-1,0 Льон- 
довгунець 

Однорічні зла 
кові бур’яни  

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Льон-
довгунець 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-15 см 

- 1 

0,5-1,0 Соняшник Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючіи культурі 
(у фазі 2-4 листків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Соняшник Багаторічні зла-
кові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-15 см 

- 1 

0,5-1,0 Горох Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(у фазі 2-4 лиаків у 
бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Горох Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(за висоти бур’янів 
10-1 5 см) 

- 1 

0,5-1,0 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
веге-туючій 
культурі (у фазі 2-4 
листків у бур’янів) 

- 1 

1,0-2,0 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
веге-туючій 
культурі (за висоти 
бур’янів 10-15 см) 

- 1 

2,0 Виноградники Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування по 
веге-туючій 
культурі (за висоти 
бур’янів 10-1 5 см) 

- 1 

1,0-2,0 Гречка 

Однорічні та 
багаторічні 
однодольні 
бур’яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі - 1 

*Хакер, РГ 
(клопіралід, 
750г/кг), ЗАТ 
«Фірма «Август»», 
Росія 0,12-0,2 Ріпак Однорічні та 

багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 6-8 
листків у 
однорічних бурянів, 
у фазі розетки – 
початку 
формування 
генеративного 

- 1 
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осотів 

0,12-0,2 Буряки 
цукрові 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 6-8 
листків у 
однорічних бурянів, 
у фазі розетки – 
початку 
формування 
генеративного 
пагону 2-8см проти 
осотів 

- 1 

*Халк, РК 
(гліфосат у формі 
ізопропіламінної 
солі, 480г/л), ТОВ 
«Компанія 
Агрохімічні 
Технології», 
Україна 

3,0-8,0 

Землі 
несільського-
сподарського 
призначення 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бурянів у період їх 
активного росту 

- 1 

10-15 г/га + 
200 мл/га 

ПАР Тренд 
90 

Пшениця яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні дво-
дольні, ут. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів, починаючи 
з фази 2-3 листків 
до початку кущіння 
культури 

- 1 

10 г/га + 200 
мл/га ПАР 

Тренд 90 або 
1 5 г/га без 

ПАР 

Кукурудза 

Однорічні дво-
дольні, у т. ч. 
стійкі до 2,4-Д 
та триазинів, 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-7 
листків культури 

- 1 

10-15 г/га Льон-
довгунець 

Однорічні 
дводольні, у т. 
ч. стійкі до 
МЦПА, бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
«ялинки» 

-  

6,0-8,0 г/га + 
200 мл/га 

ПАР Тренд 
90 

Соя Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1 -2 справжніх 
листків культури 
(на ранніх фазах 
розвитку бур’янів) 

- 1 

*Хармоні 75, в.г. 
(тифенсульфурон-
метил, 750 г/кг), ф. 
«Дюпон 
Інтернешнл 
Оперейшнз Сарл.», 
Швейцарія 

15-20 г/га + 
200 мл/га 

ПАР Тренд 
90 

Пшениця 
озима 

Однорічні дво-
дольні, у т. ч. 
стійкі до 2,4-Д, 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

1,5-3,0 Кукурудза, 
соя, соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’ни 

Обприскування 
грунту до 
висівання, під час 
висівання, після 
висівання, але до 
появи сходів куль-
тури 

- 1 

*Харнес, к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ 
«Монсанто 
Україна», Україна 

2,0-3,0 Залізничне 
полотно 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
залізничного 
полотна до появи 
сходів бурянів. 
Забороняється 
випасання худоби 
та заготівля сіна у 
зоні 200 м від 
залізничного 
полотна протягом 
7 діб. 
Забороняється 
обробка 
станційних шляхів 
на відстані менше, 
ніж 200 м від 

- 1 
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вокзалу та місць 
постійного 
перебування 
людей 

0,6-0,8 
Буряки 

цукрові, ріпак, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові буряни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазі 2-4 
листків у бурянів 

- 1 

*Харума, КЕ 
(хізалофоп-П-етил, 
125г/л), ТОВ 
«Вассма Кемікал», 
Україна 

1,0-1,2 
Буряки 

цукрові, ріпак, 
соняшник, соя 

Багаторіні 
злакові буряни 

Обприскування 
вегетуючою 
культури за висоти 
бурянів 10-15см 

- 1 

*Харус Плюс, КЕ 
(ацетахлор, 900г/л), 
ТОВ «Нетрус Лтд», 
Україна 

1,5-3,0 Кукурудза, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
грунту одночасно з 
посівом, після 
посіву, але до появи 
сходів культури 

- 1 

*Хепі Стар, ВГ 
(трибенуфорон-
метил, 750г/кг), 
ТОВ «Нопосон-
Агро», Україна 

20-25г/га Пшениця 
озима  

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни, в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

Обприскування 
посівів з фази 
кущення  культури 
до появи 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

*Хлібодар, с.е. 
(2,4-
дихлорфеноксиоцт
ової кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 596 г/л + 
метсульфурон-
метил, 6 г/л) ТОВ 
“Презенс”, Україна  
Виробник: 
Женджіанг Агрін 
Ко., Лтд., Китай 

0,3-0,5 
Пшениця 

озима та яра, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 2-3 
листків до виходу в 
трубку культури 

- 1 

1,5-3,0 л/га Соняшник 
Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час і після сівби, але 
до появи сходів 
культури (в зонах 
недостатнього 
зволоження із 
загортанням) 

- 1 

*Хортус, к.е., 
(ацетохлор, 900 
г/л) ТОВ 
“Компанія 
“Укравіт” ТОВ 
“Фабрика 
Агрохімікатів”, 
Україна   
Виробник 
Наньджін Ессенс 
Файн-Кемікл 
Ко.ЛТД, Китай 1,7-3,0 Соя  

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування 
ґрунту до сівби, під 
час і після сівби, але 
до появи сходів 
культури (в зонах 
недостатнього 
зволоження із 
загортанням) 

- 1 

*Целмітрон 700, 
КС (метамітрон, 
700г/л), ф. 
«Агріхем Б.В.», 
Нідерланди 

2,0 Цукровий 
буряк 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бурянів наступні – з 
інтервалом 8-10 
днів 

- 3 

0,2-0,4 + ПАР 
“Фофір” 0,6-

1,2 

Цукровий 
буряк 

Однорічні 
злакові  

Обприскування 
посівів у фазу 2-6 
листків у бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

*Центавр,КЕ 
(клетодим, 240 г/л), 
ТОВ «Акваріус і 
К», Україна 

0,4-0,8 + ПАР 
“Фофір” 1,2-

2,4 

Цукровий 
буряк 

Багаторічні 
злакові  

Обприскування 
посівів за висоти 
пирію 10-15 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 
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0,2-0,4 + ПАР 
“Фофір” 0,6-

1,2 

Ріпак, 
соняшник 

Однорічні 
злакові  

Обприскування 
посівів у фазу 2-6 
листків у бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,4-0,8 + ПАР 
“Фофір” 1,2-

2,4 

Ріпак, 
соняшник 

Багаторічні 
злакові  

Обприскування 
посівів за висоти 
пирію 10-15 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
“Плантаж” 

0,6-1,2 

Цукровий 
буряк 

Однорічні 
злакові  

Обприскування 
посівів у фазу 2-4 
листків у бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

*Центавр,КЕ 
(клетодим, 240 г/л), 
ф. «Давкем Лтд», 
США 

0,4-0,8 + ПАР 
“Плантаж” 

1,2-2,4 

Цукровий 
буряк 

Багаторічні 
злакові  

Обприскування 
посівів за висоти 
пирію 10-15 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
0,6-1,2 Соняшник Однорічні 

злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-4 
листків у бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,4-0,8 + ПАР 
1,2-2,4 Соняшник Багаторічні 

злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 15-20 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
Тренд  0,6-

1,2 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у бур’янів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0,8 + ПАР 
Тренд 1,2-2,4 

Буряк 
цукровий 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 15-20 см., 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
0,6-1,2 Соя Однорічні 

злакові бур’яни 

Обприскування  
бур’янів у фазі 2-4 
листків, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

*Центор к.е. 
(клетодим, 240 г/л), 
ТОВ «Ранголі», 
Україна  
Виробник:Янгжоу 
Піонер Кемікал Ко. 
Лтд, Китай 

0,4-0,8 + ПАР 
1,2-2,4 Соя Багаторічні 

злакові бур’яни 

Обприскування  за 
висоти бур’янів 15-
20см., незалежно 
від фази розвитку 
культури. 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
„Трейд” 0,6-

1,2 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у бур’янів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0,8 + ПАР 
„Трейд” 1,2 – 

2,4 

Буряк 
цукровий 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-20 см., 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
„Трейд” 0,6-

1,2 
Соняшник Однорічні 

злакові бур’яни 

Обприскування  
бур’янів у фазі 2-4 
листків, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

*Центрис, к.е. 
(клетодим, 240 г/л), 
ТОВ «АПК –
Сервіс», Україна  
Виробник -ф. 
"Суперус Ко.", 
Китай 

0,4-0,8 + ПАР Соняшник Багаторічні Обприскування  за - 1 
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„Трейд” 1,2 – 

2,4 
злакові бур’яни висоти бур’янів 10-

15 см., незалежно 
від фази розвитку 
культури. 

0,2-0,4 + ПАР 
„Трейд” 0,6-

1,2 
Соя Однорічні 

злакові бур’яни 

Обприскування  
бур’янів у фазі 2-4 
листків, незалежно 
від фази розвитку 
культури 

- 1 

0,4-0,8 + ПАР 
„Трейд” 1,2 – 

2,4 
Соя Багаторічні 

злакові бур’яни 

Обприскування  за 
висоти бур’янів 10-
15 см., незалежно 
від фази розвитку 
культури. 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
„ Бонус ” 0,6-

1,2 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у бур’янів, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

*Центур, к.е. 
(клетодим, 240 г/л), 
ф. «ДВА 
АгроГмбХ», 
Німеччина 

0,4-0,8 + ПАР 
„Бонус” 1,2 – 

2,4 

Буряк 
цукровий 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-20 см., 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,2-0,4 + 
0,6-1,2  ПАР 

«Аміго» 

Буряки 
цукрові, 
кормові, 

столові (крім 
реалізації у 

фазі пучкової 
стиглості) 

Льон-
довгунець 

Цибуля (крім 
на «перо») 

Горох, ріпак, 
соняшник, соя 

Однорічні 
злакові 

Обприскування 
посівів у фазу 2-4 
листків у бур’янів ( 
незалежно від фаз 
розвитку культури) 

- 1 

*Центуріон, к.е. 
(клетодим, 240 г/л),  
Ф. Аріста 
ЛайфСайенс   

0,4-0,8  + 
1,2-2,4  ПАР 

«Аміго» 

Буряки 
цукрові, 
кормові, 

столові (крім 
реалізації у 

фазі пучкової 
стиглості) 

Льон-
довгунець 

Цибуля (крім 
на «перо») 

Горох, ріпак, 
соняшник, соя 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-15 см ( 
незалежно від фаз 
розвитку культури) 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
Фофір 0,6-1,2 

Буряки 
цукрові, 

соняшник 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-6 
листків (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,6-0,8 + ПАР 
Фофір 1,8-2,4 

Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів за висоти 
10-20 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
Фофір 0,6-1,2 Ріпак Однорічні 

злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-4 
листків (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Цетодим, к.е. 
(клетодим, 240 г/л), 
ТОВ «Нертус», 
Україна, виробник- 
«Чайна Нешинел 
Кемікал 
Конаракшн Нінгбо 
Імпорт енд Експорт 
Ко.», Китай 

0,4-0,7 + ПАР Ріпак Багаторічні Обприскування - 1 
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Фофір 1,2-2,1 злакові бур’яни, 

у т.ч. пирій 
бур’янів за висоти 
10-15 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

0,4-0,7 + ПАР 
Фофір 1,2-2,1 Соняшник Багаторічні 

злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів за висоти 
10-15 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Цефей, в.г. 
(римсульфурон, 
32,5 г/кг + 
дикамба, 609 г/кг), 
ТОВ «Агрофлекс», 
Україна, виробник 
– ф. «Сімоніс 
Б.В.», Нідерланди 

307-385 г/га Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-6 
листків у культури 

- 1 

1,0-1,2 Рис Злакові буряни 

Обприскування від 
фази 2-4 листків до 
середини фази 
кущіння у курачого 
проса 

- 1 

1,4-1,6 Рис 
Злакові, 
дводольні та 
болотні буряни 

Обприскування від 
фази 2-4 листків до 
6-7 листків бульбо 
очерету 

- 1 

*Цитадель 25 OD, 
МД, (пенокссулам, 
25г/л), ф. 
«ДоуАгроСейенсес 
ВмбХ», Австрія 

0,6-1,0 Сорго  
Злакові і 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
період вегетації - 1 

0,2-0,4 + ПАР 
0,6-1,2 Соняшник Однорічні 

злакові бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-6 
листків ( незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,4-0,8 + ПАР 
1,2-2,4 Соняшник Багаторічні 

злакові бур’яни  

Обприскування 
бур’янів за висоти 
10-15 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

0,2-0,4 + ПАР 
0,6-1,2 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
бур’янів у фазі 2-6 
листків ( незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

*Цитрин, к.е. 
(клетодим, 240 г/л)  
Шарда Ворлдвайд 
Експорт Пвт ЛТД, 
Індія  

0,4-0,8 + ПАР 
1,2-2,4 

Буряк 
цукровий 

Багаторічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
бур’янів за висоти 
10-15 см (незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- 1 

5,0-6,0 Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
ґрунту до сівби, до 
сходів або в фазі 1-2 
справжніх листків 
культури 

 1 

*Цукровик, к.с.  
(метамітрон, 700 
г/л), ТОВ 
«Презенс», Україна  
Виробник: Ширм 
ГмбХ, Німеччина 
Панджаб Кемикалс 
енд Кроп 
Протекшн Лтд., 
Індія 

6,0 
(2,0+2,0+2,0) 

Буряк 
цукровий 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни  

Перше 
обприскування у 
фазі сім’ядоль 
бур’янів, наступні – 
з інтервалом 8-10 
днів між обробками 

 3 

*Цукрон+, в.р. 
(клопіралід, 300 
г/л),  
ПП 
“Хімагромаркетинг
”, Україна  

0,2-0,5 Ріпак 

Однорічні 
дводольні в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д , 
багаторічні 
коренепаростко
ві  

Обприскування 
посівів в фазі 3-4 
листків культури, 
по вегетюючих 
бур’янах  

- 1 
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Виробник: Санрайз 
Кемікалз Ко.,  Лтд., 
Китай 0,3-0,5 Буряк 

цукровий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 1-3 справжніх 
листків у культури 

- 1 

*Цукрон Профі, 
РК (клопіралід, 
267г/л + 
піклорам,67г/л), 
ПП «Олеандр», 
Україна 

0,3-0,35 Ріпак 

Однорічні 
дводольні в т.ч. 
стійкі до 2,4-Д , 
багаторічні 
коренепаростко
ві 

Обприскування 
посівів в фазі 3-4 
листків культури, 
по вегетюючих 
бур’янах  

- 1 

*Чейзер-П, СЕ 
(пентиметалін, 
64г/л + 
тербутилазин, 
270г/л), «Аган 
Кемікал 
Мануфекчерз Лтд», 
Ізраль 

2,5-3,0 Кукурудза 
Однорічні 
дводольні і 
злакові буряни 

Обприскування 
грунту після посіву, 
але до появи сходів 
культури, або у фазі 
2-3 листків у 
культури у рані 
фази розвитку 
бурянів 

- 1 

*Честер, ВГ 
(нікосульфурон, 
750г/л), ІП «Брітін 
Еко Сістем 
Текноджі», 
Україна 

0,05-0,06кг/га 
+ 0,2л/га 

ПАР  Флокс  
Кукурудза 

Однорічні, 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
посівів в фазі 4-10 
листків культури,  

- 1 

*Чиста Ділянка. 
ВГ (метри бузин, 
700г/кг), ТОВ 
«Искравек Агро», 
Україна 

0,5-1,5 Картопля  
Однорічні 
дводольні і 
злакові буряни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

*Чистець, к.е. 
(флуроксипір, 200 
г/л),  ТОВ 
«Презенс», Україна  
Виробник: 
Женджіанг Агрін 
Компані ЛТД, 
Китай 

0,8-1,2 Пшениця 
озима 

Однорічні, в т.ч. 
підмаренник 
чіпкий, та деякі 
багаторічні 
(березка 
польова) 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до фази 
прапорцевого 
листка у культури ( 
після появи березки 
польової) 

- 1 

*Чистогран, ВГ 
(гліфосату 
амонійна сіль 
750г/кг), ТОВ 
«Презенс 
Технолоджи», 
Україна 

2,0 

Землі с/г 
призначення, 
пари, поля, 

призначені під 
посів 

зернових, 
овочевих, 

баштанних 
культур 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів в період їх 
активного росту  

- 1 

*Чистопол, в. р. 
(ізопропіламінна 
сіль гліфосату 480 
г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 
г/л), ТОВ 
«Презенс», 
Україна, виробник 
— 
«ЖенджіангАгрін 
Ко. Лтд.», Китай 

3,0-5,0 

Поля, 
призначені під 
посіви озимих 

та ярих 
зернових, 
овочевих, 
технічних, 
баштанних 
культур та 

багаторічних 
трав 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
вегетуючих 
бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни  

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Шанс, к.е. 
(ацетохлор, 900 
г/л), ТОВ «АПК –
Сервіс», Україна  
Виробник -ф. 
"Суперус Ко.", 
Китай 2,0-2,5 Соняшник 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Шедов, КЕ 0,4-0,8 Соняшник, Однорічні Обприскування - 1 
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буряки 

цукрові, 
столові та 

кормові, льон-
довгунець 
ріпак соя 

злакові бур’яни  посівів за висоти 
бурянів 3-5 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

1,4-1,8 

Соняшник, 
буряки 

цукрові, 
столові та 

кормові, льон-
довгунець 
ріпак соя 

Багаторічні і 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 15-20 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0,8 Морква Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 3-5 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

1,4-1,8 Морква Багаторічні і 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 15-20 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,4-0,8 Горох, цубуля Однорічні 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 3-5 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

(клетодим, 
120г/л),ф «Аріста 
ЛайфСайенс 
С.А.С.», Франція  

1,4-1,8 Горох, цубуля Багаторічні і 
злакові бур’яни  

Обприскування 
посівів за висоти 
бурянів 15-20 см, 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,6-0,8 
Озима 

пшениця, 
ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущення 
культури 

- 1 

*Шефілд, к.е. (2,4-
дихлорфенооцтової 
кислоти 2-
етилгексиловий 
ефір, 850 г/л), ІП 
“Брітіш Еко Сістем 
Текнолоджі”, 
Україна Виробник: 
“Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко”ЛТД”,Китай 
(Гонконг) 

0,7-0,8 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

20-25 г/га Пшениця 
озима 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2, 4 Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази 2-3 листків у 
культури до 
прапорцевого 
листка включно 

- 1 

*Шериф WG, в.г. 
(трибенурон-
метил, 750 г/кг) 
ТОВ "Кемікал 
Агро", Україна 
Виробник: ф. 
"Агрікоптер Азія 
Лімітед", Китай 15 г/га Пшениця яра, 

ячмінь ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, у т.ч. 
стійкі до 2, 4 Д, 
бур’яни 

Обприскування з 
фази 2-3 листків до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,4-0,8 Ріпак озимий 
та ярий, соя 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у бур’янів 
незалежно від фази 
розвитку культури 

- 1 

0,8-1,2 Ріпак озимий 
та ярий, соя 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посіві за висоти 
бур’янів 10-15  см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

*Шквал, к.е. 
(хізалофоп-П-етил, 
125 г/л), ТОВ 
«Агросфера», 
Україна, виробник 
– ф. «Чайна 
Кемікал Індастріал 
і Рісеч Ко. Лтд.», 
Китай  

0,4-1,2 Буряки Однорічні та Обприскування - 1 
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цукрові багаторічні 

злакові бур’яни 
посівів у фазі 2-4 
листків, 10-15 см у 
багаторічних 
бур’янів 

0,4-0,8 Соняшник Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-6 
листків у 
бур’янів(незалежно 
від фази розвитку 
культури) 

- - 

0,8-1,2 Соняшник Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посіві за висоти 
бур’янів 10-15  см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- - 

0,5-0,7 Озимий ріпак 
Падалиця 
зернових 
культур 

Обприскування в 
період вегетації (у 
фазі бур’янів 3-6 
листків) 

- 1 

0,6-1,2 Буряки 
цукрові 

Однорічні   
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів 

- 1 

1,2-2,0 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів (за висоти 
пирію 10-15 см) 

- 1 

0,8-1,2 Льон-
довгунець 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів, за висоти  
пирію 10-15 см.) 

- 1 

0,6-0,8 Цибуля Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння  бур’янів)  

30 1 

1,0-1,2 Цибуля Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (за висоти  
пирію 10-15 см.) 

30 1 

0,6-0,8 Соняшник Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння  бур’янів) 

- 1 

1,0-1,2 Соняшник Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (за висоти  
пирію 10-15 см.) 

- 1 

0,6-0,8 Томати Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння  бур’янів) 

30 1 

1,0-1,2 Томати Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (за висоти  
пирію 10-15 см.) 

30 1 

*Шогун 100, к.е. 
(пропахізофоп, 100 
г/л) 
Аган Кемікал 
Манюфекчерз Лтд., 
Ізраїль 

0,6-0,8 Капуста 
білокачанна 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння  бур’янів) 

50 1 
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1,0-1,2 Капуста 
білокачанна 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (за висоти  
пирію 10-15 см.) 

50 1 

0,8-1,2 Соя 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів (за висоти  
пирію 10-15 см.) 

- 1 

0,6-1,2 Картопля 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів ( за висоти  
пирію 10-15 см.) 

- 1 

0,6-1,2 Горох 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів ( за висоти  
пирію 10-15 см.) 

- 1 

0,6-1,2 Сади 
Однорічні та 
багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування  
культури по 
вегетації (з фази 2-3 
листків до фази 
кущіння однорічних 
бур’янів ( за висоти  
пирію 10-15 см.) 

- 1 

1,5 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 2-4 
листки у бурянів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

*Штарга, КЕ 
(хізалофоп-П-етил, 
40г/л), ТОВ 
«Штефес», Україна 

3,0 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів за висоти 
10-15 см бурянів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

*Штарнес, КЕ 
(ацетохлор, 
900г/л). ТОВ 
«Штефес», Україна 

1,5-3,0 Кукурудза 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
буряни 

Обприскування 
грунту після сівби, 
але до появи сходів 
культури 

- 1 

*Штефам, КС 
(фемдемифам, 
320г/л), ТОВ 
«Штефес», Україна 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні та 
деякі злакові  
буряни 

Обприскування 
посівів у фазі 
сім’ядолей  бур’янів 

- 1 

*Штефамба, ВГ 
(дикам ба, 750г/кг),  
ТОВ «Штефес», 
Україна 

1,0-1,2 
Зернові 
злікові 

культури 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів посівів від 
фази кущення до 
виходу в трубку 

- 1 

*Штефам Новий, 
к.с. (фенмедифам, 
160 г/л + 
десмедифам, 160 
г/л), ТОВ 
«Штефес», 
Україна, виробник 
– «ДДЕ Фарм АГ», 
Ліхтенштейн 

1,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні  та 
деякі злакові 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 
сім’ядолей  бур’янів 

- 1 

*Штефаніка, КС 
(нікосульфурон, 
40г/л), ТОВ 

 Кукурудза  
Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 

Обприскування  у 
фазі 4-10 листків 
культури 

- 1 
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«Штефес», Україна дводольні 

бур’яни 
*Штефбетан, 
м.к.е., 
(фенмедифам 91 
г/л+ десмедифам 
71 г/л, етофумезат 
112 г/л), ТОВ 
«Штефес», Україна 
Виробник ДДЕ 
Фарм, 
Ліхтенштейн 

1,0 Цукрові 
буряки 

Однорічні 
дводольні  та 
злакові бур’яни 

Обприскування 
бур’янів у фазу 
сім’ядоль, наступні 
обприскування з 
інтервалом 7-10 
днів 

- 3 

*Штефклорам, 
в.р. (клопіралід, 
267 г/л + піклорам, 
67 г/л), ТОВ 
«Штефес», 
Україна, виробник 
– «ДДЕ Фарм АГ», 
Ліхтенштейн 

0,3-0,35 Ріпак озимий 

Однорічні 
дводольні та 
багаторічні 
коренепаростко
ві бур’яни 

Обприскування у 
фазі 6-8 листків у 
одноріцчних 
бур’янів, у фазі 
розетки – початок 
формування 
генеративного 
пагону (2-8) у 
осотів 

- 1 

0,4-0,6 + 1,0 
ПАР Ріпо 

Цукрові 
буряки 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 2-6 
листків бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,8+ 1,0 ПАР 
Ріпо 

Цукрові 
буряки 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 10-15 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

0,5 + ПАР 
Ріпо 0.5 

Соняшник, 
ріпак, соя 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 2-6 
листків бур’янів 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

 *Штефодим, к.е. 
(клетодим, 240 г/л), 
ТОВ «Штефес», 
Україна, виробник 
-«ДДЕ Фарм», 
Ліхтенштейн 

0,8 + ПАР 
Ріпо 0,8 

Соняшник, 
ріпак, соя 

Багаторічні 
злакові 

Обприскування 
посівів за висоти 
бур’янів 15-20 см 
(незалежно від фази 
розвитку культури) 

- 1 

*Штефосот, в.р. 
(клопіралід, 
300г/л), ТОВ 
«Штефес», Україна 

0,4 Цукрові 
буряки 

Однорічні 
дводольні, 
багаторічні 
коренепаростко
ві 

Обприскування у 
фазі 1-3 пар 
справжніх листків у 
культури 

- 1 

*Штефтрел в.р. 
(клопіралід, 300 
г/л), 
ТОВ «Штефес», 
Україна 
Виробник: ДДЕ 
Фарм АГ 

0,4 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
дводольні, 
багаторічні 
коренепаростко
ві 

Обприскування у 
фазі 1-3 пар 
справжніх листків у 
культури 

- 1 

*Штефурон, в.г. 
(трибенурон-метил 
750 г/кг) ТОВ 
«Штефес», Україна 
Виробник ДДЕ 
Фарм, 
Ліхтенштейн  

25 г/га Озима 
пшениця 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

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

- 1 

*Штурман SC КС, 
(ныкосульфурон,40
г/л), ТОВ «Максіма 
Рост», Україна 1,0-1,2 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
злакові та деякі 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазу 4-10 
листків культури ( 
2-6 листків у 
однорічних. 10-15 у 
багаторічних 

- 1 
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бурянів) 

0,5-1,0 Соя 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висівання, до чи 
після появи сходів у 
фазі 2-3 справжніх 
листків культури 

- 1 

*Юпітер, в. р. к. 
(імазетапір, 100 
г/л), ТОВ 
«Агросфера», 
Україна, виробник 
- «Чайна Кемікал 
Індастріал і Рісеч 
Ко. Лтд.» 
(Гонконг), Китай 0,5-0,75 Горох 

Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
грунту до 
висівання, до чи 
після появи сходів у 
фазі 3-6 справжніх 
листків культури 

- 1 

1,0-2,0 Буряки 
цукрові 

Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазіи 2-
4 листків у бур’янів 

- 1 

2,0-3,0 Буряки 
цукрові 

Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

1,0-2,0 Соя Однорічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури у фазіи 2-
4 листків у бур’янів 

- 1 

*Ягуар, к.е. 
(хізалофоп-п-етил, 
50 г/л), ПП 
«Кемілайн Агро», 
Україна, виробник 
– ф. «Джансу 
Феншань Груп», 
Китай 

2,0-3,0 Соя Багаторічні 
злакові бур’яни 

Обприскування 
вегетуючої 
культури за висоти 
бур’янів 10-15 см 

- 1 

0,9-1,7 

Пшениця 
озима та яра, 
жито, овес, 

ячмінь, просо 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,9-1,7 Кукурудза 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

2,0-2,5 Коріандр 
Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
бур’янів до появи 
сходів культури 

- 1 

2,0-3,0 Тимофіївка 
лучна 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування від 
фази 2-3 листків 
до виходу в трубку 
культури 

- 1 

1,0-2,0 

Стоколос 
безостий, 
лисохвіст 

лучний 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

0,8-1,0 

Райграс 
високий, 
вівсяниця 

лучна 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
культури 

- 1 

2,0-3,0 Вівсяниця 
лучна 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

3,0-4,0 Лаванда Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
в період 
відростання 
культури 

- 1 

2,0-3,0 М’ята перцева Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
до появи сходів 
культури 

- 1 

*2,4-Д 500, в. р. 
(2,4-
дихлорфенокси-
оцтова кислота у 
формі 
диметиламінної 
солі, 500 г/л), 
ф. «Нуфарм ГмбХ 
енд Ко. КГ», 
Австрія 

2,4 Ромашка 
долматська 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі 2-4 листків 
культури 

- 1 
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0,7-1,0 

Пшениця 
озима та яра, 
жито, ячмінь 
(без підсіву) 

Однорічні та 
деякі багато-
річні дводольні 
бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 
кущіння до виходу 
в трубку культури 

- 1 

2,4-Д амінна сіль, 
в. р. (2,4-дихлор-
феноксиоцтова 
кислота у формі 
диметиламінної 
солі, 685 г/л), ф. 
«ДоуАгроСайенсіс 
ВмбХ», Австрія 

0,7-1,0 Кукурудза 

Однорічні та 
деякі 
багаторічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
посівів у фазі 3-5 
листків культури 

- 1 

0,7 Кукурудза 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

*2,4-Д Актив, в. р. 
(2,4-
дихлорфенокси-
оцтової кислоти 2-
етил-гексиловий 
ефір, 850 г/л), 
ПП 
«Агрохімінвест», 
Україна, виробник 
-«Санрайз 
Кемікалз Ко. Лтд.», 
Китай 

0,6-0,8 
Пшениця 

озима, ячмінь 
ярий 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

0,9-1,5 

Пшениця 
озима та яра, 
ячмінь, овес, 

жито 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,5-1,1 Просо Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 
культури 

- 1 

0,5-1,1 Сорго Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
культури 

- 1 

1,0-1,3 Рис 

Частуха, 
бульбоочерет та 
інші болотні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі повного 
кущіння культури 

 1 

0,5-0,75 Льон-
довгунець 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
фазі «ялинки» за 
висоти культури 3-
10 см. 
(Забороняється 
використання олії 
для харчування) 

- 1 

0,5-1,2 Картопля Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
грунту до появи 
сходів культури 

- 1 

0,6-1,0 
Конюшина 
повзуча та 

польова 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування 
рослин в рік 
висівання після 
появи 1 -го 
трійчастого листка 

- 1 

0,6-1,0 
Конюшина 

польова 
(насінники) 

Однорічні дво-
дольні бур’яни 

Обприскування у 
рік збору врожаю 
насіння протягом 2-
3 тижнів від 
початку відростання 
до ембрионального 
закладання суцвіть 
у конюшни. (Сіно 
на корм худобі 
дозволяється вико-
ристовувати не 
раніше ніж через 
45 днів після 
обробки) 

- 1 

*2М-4Х 750, в.к.  
(МЦПА у формі 
диметиламінної 
солі, 750 г/л), ф. 
«Нуфарм ГмбХ енд 
Ко. КГ», Австрія 
 

0,6-1,0 Конюшина 
польова під 

Однорічні 
дводольні 

Обприскування 
після появи 1 -2 

- 1 
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покривом 
ячменю 

бур’яни трійчастих листків у 
конюшини (фаза 
кущіння ячменю) 

0,75-1,5 Тимофіївка 
лучна 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
фазі кущіння 
культури 

- 1 

0,9-2,7 
Сінокісні 
угіддя та 
пасовища 

Отруйна та 
небажана 
рослинність 

Обприскування 
вегетуючих рослин. 
Випасання худоби 
та скошування 
трав дозволяється 
не раніше ніж 
через 40 діб після 
обробки 

- 1 

1,5-1,9 

Райграс 
високий, 
вівсяниця 

лучна 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
рік висівання з фази 
1 -2 листків до 
виходу в трубку 
культри 

- 1 

0,75-1,5 

Стоколос 
безостий, 
лисохвіст 

лучний 

Однорічні 
дводольні 
бур’яни 

Обприскування у 
рік висівання з фази 
1 -2 листків до 
виходу 
в трубку культури 

- 1 

 


