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РОЛЛЕРтм

ПРИНЦИП ДІЇ:    
З ГЕРБІЦИДАМИ

За допомогою унікальної комбінації 
сурфактантів та зволожувачів, РОЛЛЕРтм 
зменшує поверхневий натяг крапель та 
покращує розтікання. В результаті, 
отримуємо рівномірне покриття і 
проникнення в цільову поверхню, навіть, 
крізь воскову і ворсисту поверхню та інші 
важкодоступні для змочування поверхні. 
Зволожувачі контролюють висихання 
крапель, подовжуючи період поглинання 
гербіциду бур’янами. В результаті, 
контролювання бур’янів стає 
ефективнішим, а безпека для культури 
підвищується. Формула препарату 
РОЛЛЕРтм добре сумісна з гербіцидами. 

Стандартний 
неіонний 
сурфактант

Помірне розтікання та зволоження.

Слабке проникнення через кутикулу.

Без зволожувачів, що подовжують абсорбцію активного інгредієнту. 

Органосілікони Ризик надмірного зволоження цільової поверхні, що призводить 
до стікання і зниження ефективності гербіцидів. 
Швидке висихання крапель зменшує поглинання пестициду, 
залишаючи активний компонент на поверхні листя, 
легкодоступним до змиванням дощем.

РОЛЛЕРтм Комбінація поверхнево-активних речовин забезпечує 
бездоганне покриття цільової поверхні. 
Швидке поглинання цільовою поверхнею через продихи листа. 
Відсутній ризик надмірного змочування поверхні. 

Зволожувачі утримують вологу в краплях розпиленого робочого 
розчину, щоб подовжити період абсорбції активного інгредієнту, 
досягаючи підвищення ефективності та кращого покриття, ніж 
при використанні простих неіонних ПАР. 

1. Забезпечує рівномірне 
покриття, АЛЕ з ризиком 
стікання.

2. Повільне поглинання 
пестициду

3. Ризик подальшого 
змивання дощем

1. Краще покриття і 
зменшений ризик стікання

2. Створює зволожуючу плівку, 
яка зменшує швидкість 
висихання крапель,  збільшує 
поглинання і підвищує  
контролювання. 

ЗВИЧАЙНИЙ 
СУРФАКТАНТ

РОЛЛЕРтм

Рівномірне покриття, 
краще, ніж з простим 
неіонним змочувачем.

РОЛЛЕРтм

 Зволожуюча плвка 

підвищене 
поглинання 

НЕІОННІ 
ПАР

БЕЗ 
АД'ЮВАНТУ 

РОЛЛЕРтм - високоефективний 
неіонний ад'ювант нового 
покоління, що сприяє 
винятковому покриттю цільової 
поверхні гербіцидом і високому 
рівню поглинання.



ІДЕАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ГЕРБІЦИДІВ 
КЛАСУ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН

Результати випробувань: кукурудза

В цьому порівняльному випробуванні на кукурудзі, 
додавання РОЛЛЕРтм до гербіциду на основі 
Нікосульфурона спричинило вражаючий вплив на 
контролювання ключових бур’янів, включаючи гречкові та 
лободові. 

Гербіцид: Нікосульфурон 240 OD 0.3 л/га + 
Темботріон + Бромоксиніл 0.2 л/га

Розмір  упаковки Стандартна пластикова. 1 літр.

Дозування 50 – 100 мл/га

Приклади 
партнерів 
у баковій суміші 

Амідосульфурон, Флорасулам, 
Йодосульфурон, Метсульфурон, 
Нікосульфурон, Тіфенсульфурон, 
Римсульфурон, Трибенурон, Піроксулам 
MCPA, 24D, Дікамба та Мекопроп, 
Інсектициди, Мікроелементи, Контактні 
фунгіциди, захист від склеротинії 
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Гербіцид Гербіцид + РОЛЛЕРтм

Пливот, Франція. Середнє по 4м повторенням .Оцінка 28 червня.

Результати випробувань: гербіциди для зернових

РОЛЛЕРтм покращує проникнення активної речовини та покриття 
поверхні бур’янів, в той час, як зволожувачі утримують вологу в 
краплях, підвищуючи абсорбцію. В результаті, отримуємо  надійне 
та ефективне контролювання  бур’янів, які важче піддаються 
контролюванню або при ускладнених умовах обробки.
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РОЛЛЕРтм розроблений для 
посилення дії сульфонілсечовин і 
гормональних гербіцидів. Також 
може використовуватись з 
контактними фунгіцидами, 
інсектицидами,  мікроелементами/ 
листковими добривами в усіх 
культурах.

Гербіцид Гербіцид + РОЛЛЕРтм

% Контролювання маку дикого (PAPRH)

Випробування компанії Агровіста, Велика Британія, обробка 11 квітня, внесення 
робочого розчину 200 л/га. Середнє за трьома повтореннями. Мак, обробка по 
формуванню 5-10 листків. .Оцінка 23 травня, на 42 день після обробки.  
Фініш SX = метсульфурон-метил + тифенсульфурон-метил.
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Гранстар + РОЛЛЕРтм

Словакія. Реєстраційні випробування на дотримання 
принципів екологічної безпеки та доцільності GEP

Оцінка на 27 день після обробки, Гранстар 75WG (Трибенурон) 25г/га.
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Гранстар

Вероніка 
плющолиста

Ромашка 
незапашна

Лобода 
біла

Зірочник 
середній



• Ад’юванти та допоміжні речовини для бакових сумішей з пестицидами
• Створені для зменшення ризиків втрати ефективності дії засобів захисту рослин
• Спеціально розроблені формуляції, згідно потреб певних пестицидів 
• Підтримуються загально-європейською програмою досліджень і розвитку
• Вичерпні дані досліджень для підтримки користувачів
• Висока якість 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
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