
Чи можуть «ФОП» 
грамініциди контролювати 
падалицю зернових в посівах 
озимого ріпаку ще швидше, ще 
дешевше?  
 



Маркетингові історії виробників грамініцидів 
… 

• «До складу формуляції нашого грамініцида входить 
достатня кількість ад‘юванта для швидкого 
контролю злакових бур‘янів…» 
 

• «Наш грамініцид є найбільш швидкодіючим рішенням 
проти однорічних та багаторічних злакових бур‘янів 
та падалиці зернових…» 
 

 
 

 
 

Діюча речовина Норма внесення Бур‘яни Культура 

Пропахізафоп, 100 г/л  0,6 – 0,9 l/ha Падалиця зернових, 
однорічні та 
багаторічні злакові  
бур‘яни 

Ріпак 
Флуазифоп–П–бутил 150 
г/л 

0,5--1,0 l/ha 



Електрон™  
Електрон™ - це іноваційний ад‘ювант для кращого 
контролю злакових бур‘янів грамініцидами в посівах 
дводольних культур. Електрон™ покращує якість води в 
робочому розчині (рН та жорсткість), знижує стікання 
розчину з поверхні листа та підвищує проникнення. Це 
підвищує ефективність результатів обприскування при 
нормі внесення 0,25 л/га. 
 
На скільки Електрон™ прискорює швидкість контролю 
падалиці зернових (пригнічує наростання маси) навіть в 
найнижчій зареєстрованій нормі внесення грамініцидів 
(л/га)? 

 
 



При застосуванні Електрон™ швидкість 
контролю падалиці зернових збільшується – 

дані на 7й день після внесення (DAT 7)  
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Агрітест, Київ, 2017 



Дослід - DAT 7  

Агрітест, Київ, 2017 



При застосуванні Електрон™ швидкість 
контролю падалиці зернових збільшується - 
дані на 14й день після внесення (DAT 14)  
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Досліди - DAT 14  

Агрітест, Київ, 2017 



При застосуванні Електрон™ швидкість 
контролю падалиці зернових збільшується - 
дані на 21й день після внесення (DAT 21)  
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Досліди - DAT 21  

Агрітест, Київ, 2017 



При застосуванні Електрон™ швидкість 
контролю падалиці зернових збільшується - 
дані на 28й день після внесення (DAT 28)  
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Agritest, Kiev, 2017 



Досліди - DAT 28  

Agritest, Kiev, 2017 



Коментарі виконавця 
дослідів 

«Я був дещо скептично налаштований щодо 
результатів, які можна отримати в дослідах 
визначення ефективності сумісного застосування 
«ФОП» грамініцидів з ад’ювантом Електрон™. Проте 
отримані дані, що свідчать про  значне прискорення 
контроля падалиці зернових, навіть перевищили мої 
очкування. Було визначено статистично значущу 
різницю між варіантами без та з використанням 
Електрон™» 
 
 
Агрітест, Київ, 2017 
Професор Євген Мордерер 

   



Висновки 
• Електрон™  підвищує показник швидкості дії грамініцидів в 

контролюванні падалиці зернових. 
• Електрон™ зменшує ризик повторного наростання падалиці 

зернових при внесенні грамініцидів навіть в найнижчий нормі, 
рекомендованій виробником. 

• Електрон™ зменшує конкуренцію за площину, ґрунтову вологу та 
поживні елементи порівняно з внесенням чистих  грамініцидів. 

• Електрон™  підвищує ефективність обробок грамініцидами до 30 %, 
навіть в найнижчій нормі, рекомендованій виробником. 

•  Електрон™ коштує лише 2,63 USD/га (з ПДВ) при нормі внесення 
0,25 л/га 

• Важливо! Електрон™ завжди додається в бак з водою ПЕРШИМ; 
перемішати і потім додавати засоби захисту рослин! Завжди 
читайте та додержуйтесь інструкцій на етикетках продуктів! 



Дякуємо за увагу! 
Більше про переваги Електрон™ та інших інноваційних 
ад’ювантів Діскавері дізнайтеся на нашому сайті або за 

телефоном: 
 

www.adjuvants.com.ua 
+38 067 503 4005 
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