ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ SETARIA LUTESCENS, CHENOPODIUM ALBUM.
необроблена ділянка зліва; ділянка, оброблена Гвардіан® Тетра з нормою 3,5 л/га
(праворуч) при застосуванні на стадії до появи сходів
Вінниця, серпень 2016 року.

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ SETARIA PUMILA, ECHINOCHLOA CRUSGALLI, AMARANTHUS
RETROFLEXUS, CHENOPODIUM ALBUM, DATURA STRAMONIUM,
POLYGONUM LAPATHIFOLIUM.
необроблена ділянка зліва; ділянка, оброблена Гвардіан® Тетра з нормою 3,5 л/га
(праворуч) при застосуванні на ранній стадії після сходів
Верхівка, серпень 2016 року.

Контроль широкого
спектра однорічних
бур’янів

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ SETARIA LUTESCENS, ECHNOCHLOA CRUSGALLI,
AMARANTHUS RETROFLEXUS.
необроблена ділянка зліва; ділянка, оброблена Гвардіан® Тетра з нормою 3,5 л/га
(праворуч) при застосуванні на ранній стадії після сходів
Хоростків, серпень 2016 року.

Гнучкість у використанні, Безпечний до використання
можливість застосування
на всіх типах ґрунтів,
на етапі до та після
а також за складних
появи сходів
погодних умов

Безпечний до
використанняна
солодкій, зерновій,
та силосній кукурудзі

Чиста кукурудза
з самого початку

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

Гвардіан Тетра®, 3,5 л/га
до появи сходів
щириці
дика редька (6 видів) амброзія полинолиста
полин звичайний,
соняшник однорічний
жовтий осот польовий
нетреба колюча
лутига розлога
талабан польовий
вівсюг (2 види)
жовтий осот шорсткий
овес (2 види)
та городний
паслін чорний,
гірчиці (2 види)

лободи (3 види)

мишій сизий

осот звичайний

портулак городній
гірчак звичайний

забезпечує
ґрунтову та листову активність,
доповнюючи спектр контролю
дводольних бур’янів

діє в якості антидоту, що захищає
кукурудзу за складних умов,
та забезпечує безпеку як кукурудзи на зерно,
так й солодкої кукурудзи

пальчатка кров'яна
плоскуха звичайна
пирій повзучий

хвощ польовий
гірчак земноводний
очерет звичайний
галінсога (2 види)
просо волосовидне
підмаренник чіпкий
ромашка непахуча
ячмінь звичайний
чина бульбиста
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ВРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ В РЕЗУЛЬТАТІ КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ
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5,47

5
4
2014 рік, Вінниця,
традиційна обробка ґрунту

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГВАРДІАН® ТЕТРА НА БУР'ЯНАХ
100
87,625
100
100

100

Фурілазол, 15 г/л

4,7
2014 році, Україна, Київ,
традиційна обробка ґрунту

Гвардіан® Тетра 3,5 л/га, перед сходами
2
3
1
Гвардіан® Тетра 3,5 л/га, після сходів
Металохлор+атразин 3,5 л/га, перед сходами
S-металохлор + форамсульфурон + йодосульфурон + тієнкарбазон 1,5л/га після сходів
Необроблені

90

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Якщо бур‘яни лише почали проростати на момент посіву, Раундап® Макс можна використовувати у
баковій суміші з Гвардіан® Тетра перед появою сходів кукурудзи. У випадку, якщо буряни вже проросли й
вкорінилися, рекомедуємо застосувати Раундап® Макс на етапі посіву.

ріпак

мишій кільчастий
та зелений

ожина сиза

1

Тербутилазін, 214 г/л

100
93
100
100

Гвардіан Тетра®, 3,5 л/га +
мезотріон 96 г/га рання стадія
після появи сходів
Гвардіан Тетра® 3,5 л/га
рання стадія після появи сходів

комерційно високий
рівень ефективності
комерційно задовільний
рівень контролю
гранично прийнятний
рівень контролю
толератний

забезпечує ґрунтову активність проти
однорічних однодольних
та дводольних бур’янів

88,25
83
82,25
85,5

СПЕКТР КОНТРОЛЮ БУРЯНІВ

діє в якості сурфактанту
при застосуванні після
появи сходів культури

100
99,75
100
99,25

200 л/га - Застосування на етапі після появи сходів
300 л/га - Застосування на етапі до появи сходів
Якщо внаслідок випадання великої кількості опадів сходи кукурудзи залишаються підтоплені водою,
або на них потрапляє препарат внаслідок відбивання з поверхні ґрунту, може спостерігатися
пошкодження або загибель молодих рослин.

Ацетохлор , 450 г/л

Врожайність, т/га

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Емульгатор

90,5
80,75
82,75
87,75

Хімічна група
Норма витрати робочого розчину
Пакування

ацетохлор 450 г/л + тербутілазін 214 г/л
+ антидот + фурілазол 15 г/л
хлорацетоміди + триазини
200 - 300 л/га
каністра 20 л

95,375
87
89,625
89,625

Діюча речовина та концентрація

80

Щириця
звичайна

Лобода
біла

Дурман
звичайний

Гірчак
шорсткий

Півняче
просо

Мишій

2016 рік, Вінниця

2

ГВАРДІАН® ТЕТРА У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ СЕЛЕКТИВНИМИ
ГЕРБІЦИДАМИ НА КУКУРУДЗІ
6 бур'янів,
середнє значення
2016 рік,
Вінниця та Верхівка,
Вінницька обл

90
96,18
93,03
80

93,96

Гвардіан® Тетра в нормі 3,5 л/га за біологічною ефективністю не поступається стандартному
препарату Харнес®, а за тривалістю гербіцидної дії навіть перевищує останній
Гвардіан® Тетра може використовуватися як ґрунтовий гербіцид, так й посходий на ранній стадії
(1-3 листків)
Ефективний спосіб контролю однорічних однодольних та дводольних бур’янів

