
Надайте 
найкращий 

старт вашим 
культурам



Оптимальна технологія 
застосування

Швидше, ніж механічна 
механічний контроль 
бур'янів - економить час 
в період весняного висіву.

Більш надійний у 
порівнянні з механічною 
обробкою бур’янів.
Менше палива - менше 
викидається CO2 у повітря

Зберігає вологу та вміст 
органічних речовин.



Контроль бур'янів і 
захист ґрунту

Швидке і більш 
рівномірне достигання 
культури

Знижує конкуренцію з 
бур'янів під час 
критичного раннього 
етапу розвитку

Зберігає вологу та 
органічних речовин

Сприяє підвищенню 
ефективності 
селективних гербіцидів

Амброзія види
(Ambrosia spp.)

Берізка польова 
(Convolvulus)

Лобода біла
(Chenopodium album)

Осот польовий
(Cirsium arvense)



Отримання 
гарного врожаю

Швидка поява, збережені ґрунти та конкуренція з 
низьким рівнем бур'янів значною мірою 
сприяють отриманню ганого врожаю



Крок за кроком

1

Після посіву та до сходів 
культури

Підготуйте ґрунт 
неглибоким 

культивуванням

Перед посівом

Початок квітня

Початок травня

2
Якщо бур’яни почали 

проростати 

2
Обробка продуктами бренду 

Раундап®

3
Посів культуи

3
Обробка продуктами бренду 

Раундап®

4
Застосування Раундап® + Гвардіан® Тетра в 
посівах кукурудзи досходу або Раундап® + 

Харнес® на соняшнику перед появою культури  

4
Посів культуи



Найкраща продуктивність 
разом з Раундап®

Метод вимірювання NDVI* показує:
Раундап®  має найбільшу ефективність

Переваги продуктів бренду Раундап®

Гербіцидна ефективність Раундап® та різних генеричний продуктів 
оцінювалась за допомогою методу вимірювання NDVI*, що робить 

видимим гербіцидний ефект, який навряд чи можна побачити  лише 
людським оком.

Використовуючи NDVI*, індекс рослинності розраховувався на основі 
аерофотозйомки в інфрачервоному спектрі. Більш червоне 

забарвлення означає ефективніша гербіцидна активність. Результати 
показують, що Раундап® має найбільший гербіцидний ефект.

Оцінка: через 32 дні після обприскування 
Експеримент проводився незалежною дослідницькою компанією

Чехія, 2017 рік

Слабка рослинність - високий гербіцидний ефект

Пригнічена  вегетація - Середній гербіцидний ефект

Здорова вегетація - Відсутність або поганий гербіцидний ефект

Не оброблена ділянка/
контроль

Генерики з іншими
ад’ювантами Раундап®

Відмінні дії 
препарату в 

складних погодніх 
умовах

6 год. –проти 
однорічних бур’янів

6h

2 дні - проти 
багаторічних 

бур'янів.

2DAYS

Довготривала 
ефективність 

контролю бур’янів

TOP EFFICACY

*Normalised Di�erence Vegetation Index
(нормалізований відносний індекс рослинності)



• Не створює пил при приготуванні робочого розчину та швидко 
розчинається у воді
• Високоефективний при контролі складних бур’янів і має швидкий 
візуальний гербіцидний ефект

Раундап® Пауер

Норма витрати: 1,0 – 4,0 л/га

• Більша ефективність та гнучкість під час обприскування при сухих та 
спекотних умовах (від +10°С до +35°С, 50% відн. вологості)
• Автоматично підкислює робочий розчин для обприскування до 
оптимального рівня pH

Раундап®  Екстра

Норма витрати: 1,3 - 4,5 л/га

• Ефективність не залежить від температури повітря
(від +2°С до +30°С)
• Можна Застосовувати по росі
• Обприскування можна проводити за 1 годину до очікуваного дощу

Раундап® Макс

Норма витрати: 1,5- 6,0 л/га

• Тривалий контроль багаторічних бур’янів
• Низька в’язкість прискорює процес проникнення препарату в 
кореневу систему навіть при низьких температурах
• Кращий партнер при низьких нормах робочого розчину

Раундап®  Енерджі

Норма витрат: 1,5 – 6,0 л/га

Портфоліо



Контакти
Дізнатись більше про продукт:
www.roundup.ua

Маєте сумніви чи запитання?
Зв’яжіться з нами:
Менеджери по роботі з ключовими клієнтами:
Ковернега Олександр Михайлович 
тел.: +38 (095) 271-17-19
Назаренко Олександр Іванович
тел.: +38 (095) 271-16-65

Раундап® є зареєстрованою торговою маркою Bayer Group

Використовуйте пестициди, дотримуючись правил безпеки.
Перед застосуванням завжди читайте інструкцію на етикетці та інформацію про продукт.
Представлені результати можуть відрізнятись в залежності від місцевості, адже грунтово-кліматичні, сортова специфіка, сівозміна, строк обробок, норми витрат, бакові суміші з іншими препаратами та добривами (не вказаними в наших 
рекомендаціях), наявність резистентних організмів (патогенів, рослин (бур’янів), комах та інших цільових організмів), невідповідна або невідрегульована техніка для використання тощо. За особливо несприятливих умов, не врахованих 
користувачами, не можна виключити зміну ефективності препарату чи навіть пошкодження культурних рослин, за наслідки яких ми та наші торгові партнери не можемо
нести відповідальності.  2019  Раундап®


