
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Внесення Харнес® в добре підготовлений та зволожений ґрунт або 
випадання 10-15 мм опадів після обприскування – дозволяє 
виключити механічну заробку 

Норма внесення залежить від вмісту гумусу або глини у ґрунті: ґрунт з 
великим вмістом гумусу вимагає вищої дози препарату

Час внесення залежить від умов у полі:
Від 1-7 днів – до висівання культури із заробкою культиваторами;

Такий спосіб можливий лише за умови, що культиватор забезпечить 
мінімальну глибину загортання препарату. Крім того, використання до 
посіву призводить до знищення захисного екрана по сліду сошників 
сівалки;

Найкращий спосіб – внесення відразу після висівання культури, до 
появи сходів культури, під боронування;

Без заробки Харнес® вноситься за великої кількості пожнивних решток 
і вірогідності випадання дощу.

Ґрунт повинен бути теплим, вологим та дрібногрудкуватим, не повинен 
мати великих твердих грудок, які збільшують площу поглинання і 
зменшують ефективність Харнес®.

ЗА КОНСУЛЬТАЦІЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО МЕНЕДЖЕРІВ ПО РОБОТІ З КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ 
відділ засобів захисту рослин:

Ковернега Олександр Михайлович - (095) 271-17-19
Назаренко Олександр Іванович - (095) 271-16-65

ГОЛОВНИЙ ОФІС 
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101а, БЦ "Сенатор", 5 поверх. Тел.: (044) 490-75-75

www.monsanto.ua
www.roundup.ua



Селективний досходовий ґрунтовий гербіцид
Діюча речовина та хімічна група: ацетохлор, 900 г/л
Хімічна група : ацетанілід
Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га
Пакування каністра: 20 л

Унікальна формуляція, яка працює більш ніж 20 років

Контроль бур’янів перед сходами кукурудзи, сої та соняшнику

Кожне четверте поле в Україні оброблене Харнес®

Дозволяє вчасно підготувати ґрунт під весняний посів при низькій 
температурі ґрунту, соняшник +6С та кукурудза +8 С.

Механізм дії: сходи бур’янів поглинають ацетохлор у процесі 
проходження проростків через верхній шар ґрунту і гинуть, 
не з’являючись на його поверхні

Дозволяє посіяти озимі в оптимальні терміни

Дозволяє посіяти кукурудзу вмаксимально 
ранні строки (за температури ґрунту +8°С)

Відмінні результати при застосуванні мінімальних 
чи нульових технологій обробки ґрунту

Завдяки ранньому посіву, можна зібрати врожай раніше 
за рахунок ефективного використання зимово-весняної 
вологи і реалізувати його за вищими цінами.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

Вплив гербіциду Харнес® на врожайність 
кукурудзи в різні роки та в різних регіонах

Вплив гербіциду Харнес® на врожайність 
соняшника в різні роки та в різних регіонах
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Контроль
Харнес® 2,5-3,0 л/га

1,5 л/га

2-2,5 л/га

2,5 л/га

СОНЯШНИК / КУКУРУДЗА

Однорічні злаки

Однорічні злаки + види
Amaranthus

Слабка забур’яненість

Середня/висока забур’яненість
Важкі ґрунти

Харнес, 1,5 л/га + 
Оксифлуорфен

0,5-1 л/га (до сходів)

Харнес, 1,5 л/га + 
Прометрин 1-2 кг/га 

(до сходів)

Харнес, 1,5 л/га +
Раундап® Макс, 2 л/га

Харнес, 1,5 л/га 
(до сходів) + Імазамокс 

(після сходів)

Харнес, 1,5 л/га 
(до сходів) + Імазамокс 

(після сходів)

СОНЯШНИК

Однорічні злаки + широкий 
спектр дводольних, включаючи 

Амброзію

Однорічні злаки + широкий 
спектр дводольних

Бур’яни, що зійшли у випадку 
нульової технології

Однорічні бур’яни невисока 
забур’яненість Амброзією

Однорічні злаки + Амброзія + 
Осот рожевий

Норма витрати препаратів залежить 
від забур’яненості дводольними 
бур’янами та якості ґрунту. Чим 
вища забур’яненість та важкіше 

ґрунт, тим вища норма витрат

До сходів соняшнику

Харнес, 1,5-2,5 л/га 
(до сходів) Дикамба, 

0,7-0,8 л/га після сходів)

Харнес, 1,5-3,0 л/га + 
Раундап®  Макс, 2 л/га

Харнес, 1,5 л/га + 
ізоксафлютол, 

0,1 л/га (до сходів)

1,5-2,5 л/га 
(до сходів)

КУКУРУДЗА

Однорічні злаки + Cirsium 
arvense

Залежно від рівня забур'яненості 
однорічними злаковими

Бур’яни, що зійшли у випадку 
нульової технології

До сходів культури

Однорічні злаки + широкий 
спектр дводольних, включаючи 

Амброзію
Залежно від рівня забур'яненості 

однорічними злаковими


