
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АД’ЮВАНТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

КОМПАНЬОН ГОЛД®

Дослідні випробування з використанням 
унікального обприскувача, розробленого в 
дослідницькому центрі компанії Агровіста 
(Велика Британія)



Компаньон Голд® – запатентований багатофункціональний 
ад’ювант, що містить унікальний комплекс поліамідних полімерів, 
рН-буферізаторів; пом'якшувачів води; протиспінювачів та 
зволожувачів. Це забезпечує рівномірне покриття без знесення, 
протиспінювання, рН контроль, зв’язування катіонів, утримання на 
цільовій поверхні, швидкість дії та стійкість до змивання опадами.

Спеціально розроблений для застосування з препаратами на основ гліфосату, диквату, 
тощо. Компаньон Голд® прискорює заправку обприскувача, знижує знесення та поліпшує 
розподілення та покриття робочим розчином, прискорює  дію гербіцидів, підвищуючи 
ефективність обробки.

КОМПАНЬОН ГОЛД®
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АД’ЮВАНТ
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Пакування 5-ти літрова пластикова каністра

Концентрація  раствору 0.25%  -

 0.5%   -  

Протиспінювач, pH-контроль, пом'якшувач води+ 
деактиватор катіонів, зволожувач, змочувач →
→ утримання препарату на цільовій поверхні, стійкість до 
змивання опадами, зменшення часу прояву дії гербіцидів...
Зменшення знесення; склеювання стручків; десикація.

Додавати в бак обприскувача завжди в першу чергу!

Приклади 
партнерів у 
бакових сумішах

Гліфосат, Дикват
Амінопіралід, Каптан, Хлорпирифос, CMPP, 2,4 D, Десмедифам, Диметоат, 
MCPA, Фенмедифам

ФУНКЦІЯ ДІЯ ПЕРЕВАГИ

Ф1 Протиспінювання Попереджає піноутворення. Прискорює заповнення баку обприскувача.

Ф2 pH-буферізатор
Компаньон Голд® містить pH-буфери, що підтримують необхідну 
кислотність робочого розчину і не дають спричинити швидке руйнування 
(лужний гідроліз) діючих речовин, підвищуючи ефективність та тривалість 
дії цільового препарату.

Ф3
Пом'якшення води
+ деактивація 
катіонів

Зберігає ефективність робочого розчину в районах з жорсткою водою     
(Ca++, Mg++, Fe++/+), тобто ізолює та деактивує катіони кальцію та магнію,  
що можуть понижати ефективність дії засобу захисту рослин та 
закорковувати форсунки.

Ф4 Зменшення 
знесення 

Компаньон Голд® містить поліакриламид - високоефективний полімер, який 
позбавляє можливості знесення в нецільові області, за рахунок підтримання 
оптимального розміру краплин. Підвищує в цілому якість обприскування, 
навіть, ризики коливання висоти штанги на великих обприскувачах 
зменшуються. Знижує витрати води, діючих речовин та час необхідний на 
обробіток, що дає істотне підвищення ефективності взагалі.

Ф5
Утримання 
робочого 
розчину

Знижує стікання та відскакування крапель з листа, більше розчину 
залишаєтся на цільовій поверхні, що збільшує ефективність препаратів і 
веде до зниження ризиків фінансових втрат.

Ф6
Стійкість до 
змивання 
опадами

Швидка абсорбція та поглинання цільовою поверхнею збільшують стійкість 
препарату  до змивання дощем та впливу інших атмосферних явищ. Це 
призводить до меншої залежності від погодних умов, знижуючи ризики 
втрати ефективності дії препарату.

Ф7
Зниження втрати 
насіння ріпаку та 
соняшнику

Полімер покриває стручок плівкою, а зволожувач забезпечує рівномірне 
висихання, знижуючи втрати врожаю ріпаку та соняшнику через розтріскування 
стручків і висипання насіння. Компаньон Голд® допомагає провести рівномірно 
десикацію і зменшити втрати насіння, що призводить до отримання кращого 
врожаю.

КОМПАНЬОН ГОЛД®
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АД’ЮВАНТ



КОМПАНЬОН ГОЛД®
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ГЛІФОСАТУ

Компаньон Голд® – ідеальний партнер для підвищення ефективності дії препаратів на 
основі гліфосату. Унікальне поєднання поліакриламідних полімерів високої 
молекулярної маси, що зменшують знесення, в комплексі з буферами рН, 
пом'якшувачами води, протиспінювачами та зволожувачами – надають унікальних 
переваг препарату Компаньон Голд®.   

Без обробки 

Гліфосат + Ікс-Чейндж® 0.25%    

Гліфосат

Гліфосат+Компаньон Голд® 0,25%

Компаньон Голд® підвищує ефективність дії гліфосату при 
контролюванні Бромуса безплідного (Bromus Sterilis).         
20 день після обробки. Оксфорд, Великобританія. 
Регіон з жорсткою водою.
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змивання опадами
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Компаньон Голд® прискорює заправку 
обприскувача, зменшує ризик знесення 
опадами та підвищує ефективність 
контролювання бур’янів, скорочує час 
прояву дії препаратів (інтервал).  
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КОМПАНЬОН ГОЛД®
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АД’ЮВАНТ

Деякі препарати схильні до надмірного піноутворення під час 
заправки обприскувача. Це збільшує кількість часу, необхідного 
для заправки, що в свою чергу, знижує ефективність (га/год); 
також, це може спричинити наявність залишків препаратів у 
баку, що може бути небезпечно для інших культур;  і, взагалі, 
це збільшує напруження і стрес в пік сезону.
Компаньон Голд® фізично розриває бульбашки, знижуючи їх 
поверхневий натяг. Профілактика піноутворення легша за 
боротьбу з ним, тож ПЕРШИМ додавайте в бак обприскувача 
Компаньон Голд®   .  

Гербіцид  
2 см стійкої піни через пів 
години 

Гербіцид + Компаньон Голд®  
0,5 см піни на початку, жодної 
піни за пів години  

Ф1    Протиспінювач

Початковий pH
+ Компаньон
Голд®  0,25%

10.0 6.8 6.6

9.5 6.7 6.5

9.0 6.6 6.4

8.5 6.6 6.4

8.0 6.6 6.3

7.5 6.6 6.2

Ф3   Подвійна дія
пом'якшувача води

Як правило, помірно жорстка вода містить карбонату кальцію 
100-200 мг/л, а жорстка вода більше 200мг/л карбонату кальцію. В 
робочому розчині це розкладається на іонізовані катіони Ca++ 
(та Mg++), які можуть реагувати з певними препаратами 
(типово зі слабо лужними гербіцидами, такими як гліфосат), 
утворюючи сполуки, що гірше абсорбуються рослиною. 
Сумісність робочого розчину також  може знижуватись через 
блокування.

Формула Компаньон Голд®  містить унікальну систему 
кондиціювання води подвійної дії, що пом’якшує та зв'язує   
Ca++ та Mg++, ізолюючи та дезактивуючи ці катіони.  Зв’язуюча 
дія  дуже важлива, бо в іншому випадку - вони можуть випасти 
в осад в робочому розчині, спричиняючи забивання форсунок 
(що трапляється з препаратами на основі фосфорної кислоти). 

Активні інгредієнти, що виграють від пом’якшення води: 
Клетодим, йодосульфурон, гліфосат, метсульфурон, 
мезосульфурон, прогексадіон-Са, тепралоксидим,  "фенокси-
гербіциди" 2,4-D, СМРР, дикамба і МСРА, що створені на  
сольовій основі.

Як жорстка вода впливає на Гліфосат? Гліфосат складається з 
аніонів (-) гліфосату та катіонів ізопропіламіну (+). У жорсткій 
воді аніони гліфосату зв'язуються з катіонами кальцію, 
утворюючи солі кальцій-гліфосату. Кальцій-гліфосат погано 
абсорбується рослиною, тож ефективність дії знижується.  

Ф2    pH-буферізатор

Високий рівень pH робочого розчину та ґрунтових вод може 
спричинити швидке руйнування (лужний гідроліз) активного 
інгредієнту, знижуючи ефективність та тривалість дії препарату. 

Компаньон Голд® містить pH буфери, що підтримують помірну 
кислотність робочого розчину. 

Активні інгредієнти, схильні до лужного гідролізу:

Каптан, хлорпирифос, хлормекват, клетодим, клодінафоп, 
цимоксаніл, десмедифам, диметоат, фенмедифам, 
тепралоксидим. На гліфосат вода зазвичай не впливає, якщо 
рН води не перевищує 9. 

Полімер великої 
молекулярної
маси з негативним 
зарядом 

Сульфат амонію      

Катіон кальцію

Катіон кальцію

Все ще розчинний 
кальцій

зв'язано, ізольовано та 
деактивовано

Сульфат кальцію

Катіони амонію 
сприяють абсорбції 

гліфосату
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Подвійна дія Компаньон Голд® у пом’якшенні води

+ Компаньон
Голд®  0,5%



КОМПАНЬОН ГОЛД®
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АД’ЮВАНТ

Крапельки робочого розчину, менші за 105 мікрон у діаметрі, 
найбільш схильні до знесення з цільової поверхні. Пропорція 
крапель потрібного розміру залежить від багатьох факторів, а 
саме: 

• Тип розпилювача – розпилювач меншого діаметру, наприклад,
«02» створює менші краплинки ніж «03» чи «04», але
плоскоструменеві розпилювачі створюють більше умов для
знесення, ніж еквівалентні пневмогідравлічні (інжекторні)
розпилювачі.

• Ширина кута розпилення – розпилювачі з широким кутом
розпилення створюють більше маленьких крапель, ніж
розпилювачі з вузьким кутом.

• Висота розпилення – чим більша висота штанги, тим більший
ризик знесення. Великі штанги зазвичай працюють на 70-100 см
вище цільової поверхні.  Розмір краплинки зменшується в
польоті, маленькі краплі стають ще меншими. Чим більша висота
штанги, тим більше часу треба для досягнення цільової поверхні
та тим менше стає крапля, збільшуючи можливість знесення.

• Швидкість руху (км/год)/тиск (bar), обсяг розчину (л/га) - для
збільшення ефективності обприскувача (га/год) та своєчасності
обприскування, багато обробок проводиться зі зменшенням
обсягу води (наприклад, 100 л/га), з більшою швидкістю та
тиском, що підвищує ризики знесення.

• Швидкість вітру на висоті розпилення – чим більша швидкість
вітру, тим більша можливість знесення, але також слід уникати
обприскування при повному штилі.

Компаньон Голд® містить спеціалізований 
стійкий полімер, що забезпечує виключне 
зниження знесення, що не має аналогів! 

Як? Полімер збільшує поверхневий натяг краплини, 
спричиняючи утворення меншої кількості маленьких крапель, в 
той час, як середній розмір крапель збільшується не значною 
мірою, діапазон діаметру краплин вирівнюється, а вірогідність 
випаровування знижується. 

Компаньон Голд® забезпечує зменшення знесення з 
усіма типами розпилювачів (форсунок)

Ф4    Зменшувач знесення

Центр тестування розпилення Сілсоу 

У випробуванні, проведеному міжнародно визнаним Центром 
Тестування Оприскувань Сілсоу (Велика Британія), ефективність 
Компаньон Голд®  у зменшенні знесення оцінювалась за тією ж 
процедурою, що використовувалась для оцінки та рейтингу 
розпилювачів у Великій Британії.
Тип розпилювача: Плоскоструменевий "Синій" 03", тиск        
3 бар FF110/1.2/3.0.
Стандарт (суміш води+барвник+неіонний зволожувач, синя 
лінія) показав 12% знесення (% втрати струменя) на відстані 
2 м від розпилювача. Показник збільшився до 15%, коли 
неіонний зволожувач був замінений на Раундап® (жовта).

Додавання Компаньон Голд® (зелена лінія) істотно 
зменшило знесення при заданих умовах (на відстані 2 м 
від розпилювача) - знесення склало тільки 4%, проти 15% 
з Раундап та 12% з неіонним зволожувачем.

Вплив на розподіл розміру краплин 

Розмір 
крапельМалі <105 мікрон Крупні <1000 мікрон
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Тільки Раундап  
Компаньон Голд®
На основі лецитину

Invert WE
Invert WF

Розмір краплинок оцінювали за допомогою лазерного 
аналізатора частинок розпилення Malvern.  Тиск 2,76 бар.
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Відстань від форсунки
Вода + Барвник + неіонний зволожувач
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Ф5     Утримання робочого розчину Ф6     Стійкість до опадів

Краплі робочого розчину відскакують при ударі об поверхню 
листа,  цей ефект збільшується з розміром крапель і може 
привести до зменшення ефективності препарату. На додачу, 
успішно нанесені краплі можуть стікати і скочуватися з поверхні 
листа. Ці два фактори зменшують утримання робочого розчину 
на листі і, звісно, знижують ефект дії пестициду. 

Унікальне поєднання полімерів поліакриламіду високої 
молекулярної маси і поверхнево-активних речовин в Компаньон 
Голд®, зменшує відскакування і стікання крапель та призводить 
до збільшення утримання робочого розчину на цільовій 
поверхні, підвищуючи ефективність пестициду. 
Нижче наводяться результати дослідження двох формуляцій 
гліфосату, які були розпилені на листі гороху (під кутом 45 °), з та 
без Компаньон Голд®. Оцінювалась кількість крапель, відбитих 
від поверхні листа. 

Компаньон Голд® поліпшує утримання гліфосату

30

40

50

20

10

0

Раундап Макс® Гліфосат 360%
, К

ра
пе

ль
 р

об
оч

ог
о 

ро
зч

ин
у,

 
ві

дб
ит

их
 в

ід
 п

ов
ер

хн
і л

ис
та

Без Компаньон Голд®

"Додавання Компаньон Голд® до робочих 
розчинів з гліфосатом, істотно зменшило ризик 
знесення. Зі звичайним плоскоструменевим 
розпилювачем (FF110 / 1.2 / 3.0 "03"), при тиску 
3 Бар - було досягнуто зниження знесення, як 
при використанні форсунки LERAP 3 зірки".

Професор П. Міллер
Центр Тестування Оприскувань Сілсоу (Велика Британія). 
Випробування ефективності  Компаньон Голд® у зниженні 
знесення. 

Компаньон Голд® забезпечує стійке нанесення робочого 
розчину на цільовій поверхні. Унікальна формула містить 
довголанцюгові полімери та подовжувачі, які покращують 
стійкість засобів захисту рослин до дощу та атмосферних 
явищ. Далі зволожувачі підвищують абсорбцію діючих 
речовин, що збільшує ефективність обробки.

У дослідженні, проведеному компанією Монсанто у 
Великобританії, додавання Компаньон Голд® до гліфосату - 
значно збільшило рівень контролю пирію повзучого (AGRRE) 
- особливо там, де опади пройшли раніше, ніж за 120 хвилин 
після застосування.

 Випробування Глассхауз 03626042

Оцінка на 28 день після нанесення.
Опади = 15 мм; 
30, 60 та 120 хвилин після нанесення.
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Гліфосат 1400 г/га

Інтервал до дощу

Гліфосат 1440 г + Компаньон Голд® 0,5 л/га

30 хвилин 60 хвилин 120 хвилин

З Компаньон Голд®

КОМПАНЬОН ГОЛД®
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АД’ЮВАНТ



Втрати, через розтріскування стручків та 
висипання насіння, можуть досягати 25%:

• Знижуючи врожай

• Збільшуючи кількість самосіву

Компаньон Голд® 
допомогає знижувати 
втрати врожаю, зменшує 
ризики самосіву 

Компаньон Голд®
Ф7     Склеювач стручків та при десикації

Під час визрівання ріпаку збільшується поверхневий натяг 
стручка, що спричиняє розкривання деяких стручків до збору 
врожаю. Втрати через розтріскування стручків,  можуть 
досягати до 25%, знижуючи врожай та збільшуючи самосів. 

Компаньон Голд® покриває стручок унікальною 
комбінацією полімерів та зволожувачів.

В результаті - контрольоване та рівномірне 
висихання, менше розтріскування стручків. Тим 
самим, зменшуються втрати врожаю, не впливаючи 
на дату збору врожаю та на вміст вологи. 

• Вищий врожай (+ від 5 до 10%)
• Зменшення самосіву

• Може використовуватись самостійно, або у комбінації з 
гліфосатом, дикватом. 

• Легкий та ефективний у використанні 
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Випробування 1

Необроблене 

Гліфосат + Стандарт 
(наприклад, 
пом'якшувач води)

Гліфосат + Компаньон Голд® 0,25% 
Гліфосат + Компаньон Голд® 0,5%

Без Компаньон Голд® + Компаньон Голд®

КОМПАНЬОН ГОЛД®
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АД’ЮВАНТ

Компаньон Голд® знижує 
втрати врожаю через 
розтріскування стручків

Випробування 2       Середні показники



• В складі ад’юванти та допоміжні речовини

• Знижують ризики втрати ефективності дії засобів захисту рослин

• Спеціально розроблені формуляції, згідно потреб певних пестицидів

• Підтримуються загально-європейською програмою досліджень і розвитку

• Вичерпні дані практичного використання для підтримки користувачів

• Висока якість від британського виробника

ЛІНІЙКА ПРОДУКТІВ ДІСКАВЕРІ
ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ЯКІСТЬ ОБПРИСКУВАННЯ 
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Agrovista UK Ltd Cambridge 

House Nottingham Road 

Stapleford Nottingham 

NG98AB

Tel: +44 (0) 115 939 0202

Visit: www.agrovista.co.uk

email: mark.palmer@agrovista.co.uk

Виконуйте правила безпеки при використанні засобів захисту рослин. Уважно читайте етикетку перед використанням. 

Всі торгові марки Агровіста ЛТД, Великобританія підтверджені, препарати зареєстровані в Україні.

Імпортер та Дистриб'ютор в Україні:     
ТОВ "Агрінова Солюшнз"
Директор - Борисполець Світлана Ігорівна 
Телефон: +38 067 503 40 05
Ел.пошта: s.boryspolets@agrinova.com.ua

Телефон: +38 066 513 95 08 
Вебсайт: www.adjuvants.com.ua
Ел.пошта: expert@adjuvants.com.ua 
Skype: adjuvants.ukraine




