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Довершеність  
Вашого успіху!

DuPont™
Абруста®

Абруста® — яскравий та унікальний 
представник новітнього хімічного 
класу SDHI фунгіцидів

Компанія “Дюпон” рухається у напрямку інноваційних рішень.

Відмінне поєднання висококласного фунгіцидного захисту, позитивного 
впливу на розвиток кореневої системи та надземної маси, підвищення 
фотосинтетичної активності. 

Призначений для досягнення найкращого результату.

 www.zzr.dupont.ua

Діюча речовина:  ...................................................................пікоксістробін – 250 г/л
Препаративна форма:  ...............................................................концентрат суспензії
Хімічний клас: ...................................................................................... стробілурини
Упаковка:  ........................................................................................................... 5 л
Норма використання: ....................................................................................1,0 л/га

Зелено.
Зеленіше.
Аканто®!

DuPont™
Аканто®

Новий фунгіцид з вираженим 
фізіологічним ефектом для захисту 
кукурудзи та соняшнику

�� Відмінна та довготривала захисна дія проти основних хвороб кукурудзи та 
соняшнику

�� Позитивний вплив на ріст та розвиток рослин завдяки вираженому 
фізіологічному ефекту 

�� Зменшує чутливість до стресових факторів, подовжує вегетаційний період 

�� Забезпечує підвищення урожайності та покращення якості урожаю

Діючі речовини:  ...................................................................... пентіопірад – 150 г/л
 ................................................................................................ципроконазол – 60 г/л
Препаративна форма:  ...............................................................концентрат суспензії
Хімічний клас: .................................................. піразол-карбоксамід (SDHI) + триазол
Упаковка:  .............................................................................................. каністра 5 л
Норма використання: ............................................................................0,7 – 1,3 л/га

Культура
Норма 

витрати у Т1  
(ВВСН 30-32)

Норма 
витрати у Т2 
(ВВСН 39)

Норма 
витрати 

робочого  
розчину

Час  
обробок

Максимальна 
кратність  
обробок

Термін  
очікування

Пшениця 
озима

0,7 – 1,0 л/га 0,7 – 1,3 л/га 200-400 л/га
в період 
вегетації

2 за сезон 30 днів

Ячмінь 
озимий, 
ярий

0,7 – 1,0 л/га 0,7 – 1,0 л/га 200-400 л/га
в період 
вегетації

2 за сезон 30 днів

Культура
Норма  
витрат, 

л/га

Шкідливі  
об’єкти 

Час  
обробки

Максимальна  
кратність 
обробок

Строки  
очікування до 
збору врожаю

Соняшник  
(наземне внесення)

1,0 Фомоз, 
альтернаріоз, 

переноспороз,  
іржа

Обприскування в 
період вегетації

2 30

Соняшник  
(авіаційне внесення)

1,0
Обприскування в 
період вегетації

1 30

Кукурудза  
(наземне внесення)

1,0
Гельмін-

тоспоріоз, іржа

Обприскування в 
період вегетації

2 30

Кукурудза  
(авіаційне внесення)

1,0
Обприскування в 
період вегетації

1 30

НОВИНКА! НОВИНКА!
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Нові можливості  
класичного захисту сої!

DuPont™
Хармоні® Класік

Новий післясходовий гербіцид для 
захисту сої від найбільш проблемних 
видів двосім’ядольних бур’янів

�� Посилений контроль найбільш проблемних однорічних двосім’ядольних 
бур’янів

�� Покращена дія проти видів пасльону, дурману, нетреби, лободи, канатнику, 
щириць, гірчаків, та ін. 

�� Покращений контроль падалиці соняшнику та ріпаку

�� Здатний проявляти ґрунтову дію та пригнічувати деякі види злакових бур’янів

 www.zzr.dupont.ua

Діюча речовина: ....................................................... трифлусульфурон-метил, 71 г/кг
 ....................................................................................................... ленацил, 714 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ..............................................................водорозчинні гранули
Упаковка: .............................................................................. 2 кг (пластикова банка)
Норма використання: ...................................................................................200 г/га

Ви можете 
пишатися результатом!

DuPont™
Карібу® Дуо 
Актив

Вдосконалений післясходовий 
гербіцид з пролонгованою грунтовою 
дією для захисту посівів цукрових 
буряків

�� Зручний у застосуванні — вдосконалена гранульована формуляція (в.г.), що 
не потребує попереднього змішування

�� Високоефективне комплексне рішення за рахунок ґрунтової та листкової дії 

�� Розширення можливостей захисту: покращена дія на проблемні бур’яни, в т.ч. 
лободу білу та види гірчаків 

�� Оптимальний вибір для складних польових ситуацій

Діючі речовини: .............................................. тифенсульфурон-метил - 187,5 г/кг 
 ...............................................................................хлоримурон-етил - 187,5 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Хімічний клас:  .....................................................................сульфонилсечовини
Упаковка: ...................................................................... пластмасова банка 500 г
Норма використання: .............................................................................. 35 г/га

Культура
Норма 

витрати, г/га
Фаза внесення Спектр дії

Кількість обробок 
за сезон

Соя
35

+ ПАР Тренд(R) 
0,125%

поява першого 
трійчастого 
листка у сої

Однорічні 
двосім’ядольні 

бур’яни
одна

Т1 Т2 Т3

Карібу® Дуо Актив 
(150-200 г/га) +
ПАР Тренд® 90 (0,1%)

Карібу® Дуо Актив 
(200 г/га) +
ПАР Тренд® 90 (0,1%)

Карібу® Дуо Актив 
(200 г/га) +
ПАР Тренд® 90 (0,1%)

+ Партнер (гербіциди 
на основі десмедифаму, 
фенмедифаму, 
+/- етафумезату)

+ Партнер (гербіциди 
на основі десмедифаму, 
фенмедифаму, 
+/- етафумезату, 
+/- ленацилу)

+ Партнер (гербіциди 
на основі десмедифаму, 
фенмедифаму, 
+/- етафумезату, 
+/- ленацилу)

Схема захисту на основі Карібу® Дуо Актив + Пар Тренд® 90

НОВИНКА! НОВИНКА!
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DuPont™
Синерджен SOC

Багатофункціональний ад’ювант 
пенетраційного типу для підвищення 
ефективності використання засобів  
захисту рослин в бакових сумішах

�� Синерджен SOC оптимізує розмір крапель робочого розчину, що сприяє 
зменшенню знесення та випаровування під час обробки

�� Синерджен SOC покращує адгезію та змочування поверхні оброблених рослин 

�� Завдяки Синерджен SOC, діючі речовини робочого розчину проявляють вищу  
ефективність, що сприяє досягненню значно кращих результатів

 www.zzr.dupont.ua

Чистий обприскувач —
неушкоджені культури!

DuPont™
Ол Кліар® 
Екстра

Високотехнологічний засіб 
для комплексного очищення 
обприскувачів

�� Нейтралізує, зв’язує та очищує залишки сульфонілсечовин та інших небезпечних 
гербіцидів

�� Розчиняє, зв’язує та очищує відкладення та маслянистий наліт, що утворюється 
в баку оприскувача, шлангах, фільтрах та форсунках

�� Забезпечує повноцінне очищення обприскувача при переході  
з однієї культури на іншу, та для міжсезонної консервації

Склад:.................................................................естерифікована рослинна олія – 50%
 ................................................................неіонні поверхнево-активні речовини – 45%
 ..................................................... інші речовини (емульгатори / солюбілізатори) – 5%

Об»єм робочого розчину

Синерджен SOC

Концентрація, %
(на 100 л розчину

Норма, л/га

50-75 л/га 0,5% 0,25 – 0,35 л/га

75-150 л/га 0,25 % 0,2 – 0,4 л/га

150-250 л/га
0,15 %
0,25%*

0,25-0,4  л/га
0,4-0,6 л/га

Зв’язує та 
нейтралізує залишки 
сульфонілсечовин та 

інших діючих речовин

Усі сульфонілсечовини, 
гліфосат, паракват, атразин, 

мекопроп та ін.

Розчиняє, зв’язує  
та очищає 

відкладення  
та маслянистий наліт

Тверді частки, наліт, залишки 
багатокомпонентних бакових 

сумішей

Ол 
Кліар™ 
Екстра

Ол 
Кліар™ 
Екстра

Ол 
Кліар™ 
Екстра

Ол 
Кліар™ 
Екстра

Залишки пестицидів Зв’язування Змивання

Норма використання

концентрація 0,5%, або 0,5 л / 100л розчину

НОВИНКА! НОВИНКА!

0,25%* - з  гербіцидами Тітус(R) Екстра, Таск(R) Екстра та Сальса(R)
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Досконалість без
обмежень!

DuPont™
Гранстар® Голд

Двохкомпонентний  
після сходовий гербіцид 
Покращена ефективність та  
розширений спектр контролю 
бур’янів

��  Покра ще на  дія  на одно річ ні про блем ні бур’я ни ( в  т.ч. під ма рен ник чіп кий)  та   
більш ефек тив ний кон троль бага то річ них дво доль них бур’я нів 

��   Не  має обме жень  в сівоз мі ні 

��  Мак си маль на тех но ло гіч на гнуч кість 

��  Висо ка селек тив ність  до куль ту ри  

 www.zzr.dupont.ua

Діюча ре чо ви на: .....три бе ну рон-ме тил – 250 г/кг, ти фен суль фу рон-ме тил – 500 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................во до роз чинні гра ну ли
Клас: .................................................................................... суль фонілсе чо ви ни
Упа ков ка: ............................................................ пла с тико ва бан ка 120 г та 500 г
Норма використання: ....................................................................... 40 – 60 г/га

Ефективно, безпечно
надійно!

DuPont™
Калібр®

Еволюційний післясходовий гербіцид 
для повного контролю широкого 
спектру двосім’ядольних бур’янів,  
в т.ч. проблемних, у посівах зернових 
колосових культур

��   Кон троль роз ши ре но го спек тру одно річ них  та бага то річ них дво доль них  
бур’я нів,  в  т.ч. про блем них 

��   Мак си маль на тех но ло гіч на гнуч кість 

��  Висо ка селек тив ність  до куль ту ри  

��  Забез пе чує кон троль  видів лобо ди  та амбро зії, пада ли ці соняш ни ку  та ріпа ку,  
приг ні чен ня мет лю га зви чайно го 

��   Не  має обме жень  в сівоз мі ні 

Культура Норма 
витрати Спектр дії Фаза вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Озима та 
яра пшени-
ця*, озимий 
та ярий 
ячмінь*, 
овес**, 
жито**

25-30  
г/га

Однорічні дводольні  
(у фазі 2-6 листків)

* - обприску-
вання від 2-3-х 
листків до 
прапорцевого 
листка
** - обприску-
вання у фазу 
кущення

1 за сезон

30-33  
г/га

Однорічні дводольні (у фазі 2-6 
листків) та багаторічні дводольні 
(у фазі розетки) + підмаренник 
чіпкий (до 4-х кілець)

Озима  
пшениця*

35  
г/га

Посіви, сильно забур'янені 
однорічними та багаторічними 
буря'нами

* - обприску-
вання від 2-3-х 
листків до 
прапорцевого 
листка

1 за сезон

Культура Норма 
витрати Спектр дії Фаза вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Озима та 
яра пшени-
ця*, озимий 
та ярий 
ячмінь*, 
овес**, 
жито**

40-45 
г/га

Однорічні дводольні  
(у фазі 2-6 листків)

* - обприску-
вання від фази 
кущення до пра-
порцевого листка 
** - обприску-
вання у фазу 
кущення

1 за сезон
50  
г/га

Однорічні дводольні (у фазі 2-6 
листків) та багаторічні дводоль-
ні (у фазі розетки) + підмарен-
ник чіпкий (до 4-х кілець)

Озима  
пшениця*

60  
г/га

Однорічні та багаторічні  
дводольні, підмаренник чіпкий, 
метлюг звичайний  
(пригнічення)

* - обприску-
вання від фази 
кущення до пра-
порцевого листка

1 за сезон

Діюча речовина: .... три бе ну рон-ме тил – 562,5 г/кг, ти фен суль фу рон-ме тил – 187,5 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Клас: .................................................................................... сульфонілсечовини
Упаковка: ...................................................................... пластмасова банка 350 г
Норма застосування:  ....................................................................... 25 – 35 г/га



13

Перелік ЗЗР компанії “Дюпон” 

12  www.zzr.dupont.ua

Ефективність
на максимальну потужність!

DuPont™
Таск® Екстра

Післясходовий гербіцид для 
посиленого контролю однорічних та 
багаторічних злакових і дводольних 
бур’янів в посівах кукурудзи на 
зерно та силос

��  Посилений контроль злісних бур’янів: пирію, видів проса, мишіїв, берізки, 
осотів, гірчаків, амброзії, хвоща польового та ін.

�� Швидкий прояв гербіцидної дії

�� Ідеальне рішення для технологій з нульовим та мінімальним обробітком ґрунту

�� Безпечний для наступних культур сівозміни

 www.zzr.dupont.ua

Діюча ре чо ви на: ..................... нікосульфурон – 500 г/кг,  рим суль фу рон – 250 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................во до роз чинні гра ну ли
Упа ков ка: ........................................................................ пластикова банка 250 г
Норма використання: ....................................................................... 40 – 50 г/га

Наше вдосконалення  
для вашого зростання!

DuPont™
Тітус® Екстра

Двохкомпонентний після схо            до      вий 
гербіцид для вдо ско на  леного контролю 
однорічних та  багаторічних злакових та 
основних дводольних бур’я    нів у посівах 
кукурудзи на зерно та силос

��  Потужна та прискорена дія на бур’яни завдяки збалансованому вмісту та 
синергізму двох діючих речовин 

��  Вдосконалений контроль пирію повзучого, курячого проса, видів мишіїв, 
щириць та деяких інших дводольних бур’янів 

��  Гнучкість у застосуванні (від 2 до 8 листків культури) та відмінна селективність 

Діючі ре чо ви ни: ..........................рим суль фу рон – 23 г/кг, нікосульфурон – 92 г/кг, 
 ............................................................................................. дикамба – 550 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................водорозчинні гранули
Упа ков ка: ......................................................................440 г (пластикова банка)
Норма використання: .................................................................... 400 - 440 г/га

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Кукурудза

400-440 г/га + 
Тренд® 90 
0,15-0,2% 
концентрації

Однорічні, багаторічні 
злакові та широколисті

3-6 листків 
культури 1 за сезон

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Кукурудза 
на зерно та 
силос

40-50 г/га +  
Тренд® 90 0,15-0,2% 
концентрації

Однорічні та бага-
торічні злакові та 
основні дводольні

2-8 листків 
культури 1 за сезон
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Діючі ре чо ви ни: ........... рим суль фу рон – 500 г/кг, ти фен суль фу рон -ме ти л – 250 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................во до роз чинні гра ну ли
Клас: .................................................................................... сульфонілсечовини
Упаковка: ........................................................................ пластикова банка 250 г
Норма використання: ....................................................................... 20 – 25 г/га

Висока ефективність
за доступну ціну!

DuPont™
Базис®

Економічний післясходовий 
гербіцид для контролю злакових та 
широколистих бур’янів у посівах 
кукурудзи

�� Економний страховий гербіцид

�� Відсутність обмежень в сівозміні 

�� Простота та зручність використання 

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Кукурудза
20-25 г/га + 
Тренд® 90 
0,1% концентрації

Чутливі однорічні, 
багаторічні злако-
ві та дводольні

2-5 листків 
культури 1 за сезон

Ваш переможний рух!

DuPont™
Сальса®

Актуальний гербіцид для вирішення  
актуальних проблем у посівах  
ріпаку та соняшнику

��  Забезпечує ефективний після сходовий контроль двосім’ядольних видів бур’янів, 
в тому числі деяких хрестоцвітих у посівах ріпаку та соняшнику

��  Широке вікно та температурний режим застосування 

��  Безпечний для ріпаку та соняшнику

�� Безпечний для наступних культур у сівозміні 

��  Ідеальний партнер для використання в ком бінованих програмах захисту  

Діюча ре чо ви на: ................................................ етаметсульфурон-метил – 750 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: .....................................................порошок, що змочується
Упа ков ка: ........... 4 x 150 г водорозчинні пакети, фольгований пакет 600 г, ящик 6 кг
Норма використання: .............................................................................. 25 г/га

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Ріпак  
озимий та ярий 
Cоняшник

25 г/га +  
Тренд® 90 
0,125-0,15% 
концентрації

Однорічні 
двосім'ядольні 
бур'яни

Бур'яни у фазі 
сім'ядолі - 
2 листки

1 за сезон

www.salsa.dupont.ua
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Діюча ре чо ви на: ............................................................рим суль фу рон – 250 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................во до роз чинні гра ну ли
Упа ков ка: ..............................................................пласт ико ва бан ка 500 г та 50 г
Норма використання: ....................................................................... 40 – 50 г/га

В авангарді захисту!

DuPont™
Тітус®

Високоефективний післясходовий 
гербіцид для контролю комплексу 
багаторічних та однорічних злакових 
і однорічних двосім’ядольних 
бур’янів у посівах томатів та картоплі

��  Єдиний гербіцид для захисту як розсадних, так і висівних томатів, на ранніх 
стадіях розвитку культури 

��  Висока селективність і широке вікно застосування на томатах та картоплі 

��   Ефективний проти проблемних злакових (мишій, пирій, гумай та інші) і деяких 
дводольних бур’янів 

��     Ідеальний партнер для бакових сумішей

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Картопля
40-50 г/га (або 30 та 20) 
+ Тренд® 90
0,1%

Багаторічні 
та одно річні 
злакові, 
однорічні 
дводольні

Після підгортання 
(окутування) та 
за появи 2 хвилі 
бур’янів 1-2 за 

сезон

Томати
50 г/га  
+ Тренд® 90 
0,1%

До посіву –  
2-6 листків культури

 www.zzr.dupont.ua

Репутація, визнана
професіоналами!

DuPont™
Карібу®

Базовий системний гербіцид для 
надійного контролю широкого 
спектру бур’янів у посівах  
цукрових буряків

��  Ефективний контроль проблемних бур’я нів: видів щириці, гірчаків, пасльо ну 
чорного, підмаренника чіп ко го та бур’янів родини капустяні

��  Незамінний партнер для бакових сумішей 

��  Висока селективність для культури

��  Технологічна гнучкість

Діюча речовина: ..................................................  трифлусульфурон-метил, 500 г/кг
Препаративна форма: ........................................................ водорозчинні гранули
Упаковка: ........................................................ фольгований пакет 600 г (4х150 г)

Норма використання: .............................................................................. 30 г/га

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Цукрові 
буряки

30 г/га +  
Тренд® 90 
0,1%

Проблемні бур’яни: 
щириця (види), гірчаки, 
пасльон чорний, підма-
ренник чіпкий та  
капустяні бур’яни

Поява 70% 
сходів буряків 
– змикання  
міжрядь

2-3 за 
сезон

 www.zzr.dupont.ua
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Діюча речовина: ................................................................... азимсульфурон, 500 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ...............................................................водорозчинні гранули
Упаковка: ......................................................................................................... 250 г
Норма використання: ............................................................................. 30 – 40 г/га
Спосіб застосування ..............................................................наземна та авіа обробка

Ювелірний захист рису

DuPont™
Тайваро®

Новий гербіцид Тайваро® — 
унікальне рішення для захисту рису 
від широкого спектру злакових, 
широколистяних та осокових 
бур’янів.

 www.zzr.dupont.ua

Продукт характеризується унікальними технічними властивостями, стабільним 
та зручниaм використанням та високими показниками безпечності.

Культура
Норма 
витрати, г/га

Спектр дії
Метод 
застосування

Фаза внесення

Рис 40

Однорічні 
злакові, осокові 
та болотні 
широколистяні 
бур’яни

Авіа/наземне

Обприскування 
посівів у фазу від 
3 листків до кінця 
кущення культури

 www.zzr.dupont.ua

Діюча ре чо ви на: ...................................................... три бе ну рон-ме тил – 750 г/кг
Норма застосування:  ......................................................................... 30-50 г/га

Експрес рішення!

DuPont™
ЕкспресСан™ 
(ExpressSun™)

Інноваційна технологія  
післясходового захисту  
гібридів соняшника Піонер®  
від широколистих бур’янів

��  Нові можливості післясходового захисту соняшника від бур’янів

��  Висока ефективність проти видів осотів, нетреби, амброзії 

��  Гнучкість застосування: від 2 до 8 листків культури  

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок  
за сезон

Соняшник  
(з властивістю 
ExpressSun)

30-50 г/га + 
Тренд® 90  
0,1%

Одно - та багаторічні 
дводольні бур’яни 

2-8 листків 
культури 1-2 за сезон

*  Максимальна норма застосування гербіциду Експрес® на гібриді PR64E71 — 
30 г/га

Технологія ЕкспресСан™ складається з гібридів соняшника компанії 
Піонер®  P63LE10, P64LE11, P64LE25, PR64E71, P64LE19, P64LE20, 
P64LE99, що мають стійкість до гербіциду «Дюпон»  Експрес®
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Діюча речовина: .................................................. тифенсульфурон-метил 750 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................водорозчинні гранули
Упаковка: ...................................................................... пластмасова банка 100 г
Норма використання: ........................................................................6 – 25  г/га

Гармонія захисту

DuPont™
Хармоні®

Системний гербіцид для контролю  
широколистних бур’янів у посівах 
сої, льону, кукурудзи, та зернових 
колосових культур

��  Економний контроль основних одно річних бур’янів

��  Незамінний партнер для бакових сумішей у посівах сої

��  Відсутність будь-яких обмежень у сівозміні

��  Висока селективність

Культура Норма витрати Спектр 
дії Фаза вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Соя 6-8 г/га  
+ Тренд® 90 0,1%

Чутливі 
однорічні 
дводольні 
бур’яни

Після розкриття  
1 трійчастого листка - 
до початку бутонізації

1  
за сезон

Пшениця 
озима

15-20 г/га  
+ Тренд® 90 0,1% Від 2-3 листків до початку 

трубкуванняПшениця яра, 
ячмінь ярий

10-15 г/га  
+ Тренд® 90 0,1%

Кукурудза
10 г/га + Тренд® 90 
0,1% (або 15 г/га 
без Тренд® 90)

3-5 листків кукурудзи

Льон 15-25 г/га  У фазі ялинки

Дійсно диво науки!

DuPont™
Кораген®

Інноваційний інсектицид проти 
лускокрилих шкідників на кукурудзі, 
яблуні, томатах, сої, соняшнику та 
колорадського жука  
на картоплі

��  Дійсно гнучкий у часі застосування – поєднує овіцидну, ові-ларвіцидну та 
ларвіцидну дію

��  Дійсно швидка дія – відсутність пошкод ження плодів

��  Дійсно тривалий період захисту 

Діюча речовина: .......................................................хлорантраніліпрол – 200 г/л
Препаративна форма: ................................. концентрат суспензії на водній основі
Клас: ............................................................................................ антраніламіди
Упаковка: ................................................. пластикова банка 50 мл, 200 мл, 1 л, 5 л
Норма використання: ................................................................... 60 – 175 мл/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Кукурудза 100-150 мл/га Стебловий метелик, 
бавовникова совка

Початок масового 
льоту - початок 
відродження  
личинок

2 за сезон

Томати 125-175 мл/га Комплекс совок

Яблуня 150-175 мл/га
Яблунева плодожерка, 
каліфорнійська щитів-
ка, лускокрилі

Картопля 60 мл/га Колорадський жук Відкладання яєць - 
вихід личинок

Соя 150-175 мл/га Комплекс совок Початок масового  
льоту - початок 
відродження  
личинокСоняшник 150-175 мл/га Совки, вогнівки

www.coragen.dupont.ua
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Для досягнення максимального результату необхідно провести дві послідовні обробки з інтер-
валом 10-12 днів. Найкраще застосовувати Ексірель® на ранніх фазах розвитку культури, коли 
шкідники ще не є чисельним.
Для покращення ефективності, особливо проти сисиних шкідників, рекомендується додавати 
ад’ювант Кодасайд 950 м.е. у нормі 2,0-2,5 л/га

Діюча речовина: ............................................................ циантраніліпрол, 100 г/л
Препаративна форма: ......................................................... суспензійна емульсія  
Упаковка: ........................................................................................... 0,25 л, 1 л 
Норма використання: .......................................................................... 0,5-1 л/га

Ідеальний урожай
…розпочинається 
з ідеальної турботи

Ідеальний урожай

…розпочинається 
з ідеальної турботи

DuPont™
Ексірель®

При застосуванні, особливо, на ранніх фазах розвитку культури та на ранніх 
проявах заселення шкідників, препарат здатний вдихати в рослини “життеву 
енергію”, за рахунок зменшення біотичного стресу, та допомагає формувати такий 
врожай, що відповідає сучасним вимогам споживачів: однорідну за розміром, 
забарвленням та відсутністю пошкоджень продукцію європейської якості.  
Відчуйте приємне здивування від результату!

�� Унікальний спектр важко контрольованих сисних та листогризучих шкідників 
на овочевих культурах
�� Зменшення біотичного стресу на ранніх фазах розвитку культури
�� Збільшення врожайності – краща якість та можливість раніше збирати

Культура Шкідник Норма вит-
рати, л/га

Норма робочо го 
розчину, л/га

Кратність 
обробок

Капуста Білани, капустяна совка, капустяна міль, 
попелиці, трипси, хрестоцвітні блішки 0,75 – 1,0 

200-400 2  
за сезонТомати Комплекс совок, попелиці, трипси, цикадки 0,5 -1,0

Цибуля Трипси, цибулева муха 0,75 – 1,0

www.exirel.dupont.ua

Компанія “Дюпон” відкриває 
нову сторінку свого успіху з 
виходом концеп ту ально нового 
інсектицидного рішення Ексірель® 

DuPont™
Верімарк®
Компанія “Дюпон” розширює лінійку 
концептуально нових інсектицидних 
рішень. Формуляція для крапельного 
зрошення. Відмінно інший механізм 
захисту. Підвищення стійкості 
культури до стресів біотичного 
походження. 

�� Верімарк® має зручну формуляцію. Його рекомендується застосувати в 1/3 
або в 1/2 етап циклу поливу. Також, згідно місцевого досвіду, продукт може 
застосовуватись у передостанній цикл крапельного зрошення.

�� Місце крапельниці повинно бути на відстані не більше 10 см від рослини;

�� Ефективність продукту може відрізнятися в залежності від культури та 
кореневої системи.

Хімічна група ................................................................................ антраніламіди
Діюча речовина: ............................................................ циантраніліпрол, 200 г/л 
Препаративна форма: ...................................................концентрат суспензії (КС)
Норма застосування: ..................................................................... 0,375-0,5 л/га 
Спосіб застосування: ............................................. шляхом крапельного зрошення
Місце застосування: .................................................. закритий та відкритий грунт

Як наслідок, більш інтенсивний ріст та потенціал для збільшення врожаю.
Відчуйте приємне здивування від результату!

Культура Капуста Томати Цибуля Томати Перець Огірки 

Шкідники

Хрестоцвітні 
блішки, трипси, 
попелиці, капус-
тяна міль, білани, 
капустяна совка

Трипси, 
цикадки, 
попелиці, 
комплекс 

совок

Трипси,  
цибулева 

муха

Білокрилки, 
баштанна 
попелиця,  

бавовникова 
совка, совка 
карадрина

Трипси, 
озима 
совка,

томатна 
совка

Білокрилки, 
трипси,  

попелиці

Норма витра-
ти, л/га 0,375 – 0,5 0,375 – 0,5 0,375 – 0,5 0,5 0,5 0,5

Кратність 
обробок 2 2 2 4 4 4

Інтервал між 
обробками 14 14 14 14 14 14

 www.zzr.dupont.ua
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Швидкість  дії 
блискавична!

DuPont™
Ланнат®

Новий інструмент для надійного 
контролю як сисних, так і 
листогризучих шкідників  
на багатьох культурах

��  Швидка контактно-шлункова дія на всіх стадіях розвитку шкідників

��  Висока технологічність та гнучкий температурний режим використання

��  Володіє  трансламінарною  актив ністю,  що забезпечує контроль шкідників на 
зворотньому боці листка

Діюча речовина:   ....................................................................... метоміл, 200 г/л
Препаративна форма:   ...................................................... розчинний концентрат
Упаковка:  ................................................................................. каністра 5 л; 1 л
Норма використання: ..................................................................... 0,8 – 1,2 л/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Капуста

0,8-1,2 л/га

Білани, капустяна совка та 
міль, попелиці, трипси,  
хрестоцвіті блішки В період відро-

дження перших 
личинок, далі – 
через 8-10 днів

3 за сезон
Томати Совки, попелиці, трипси

Цибуля Трипси

 www.zzr.dupont.ua

Діюча речовина: ....... прохлораз 320 г/л + проквіназид 40 г/л + тебуконазол 160 г/л 
Препаративна форма: ........................................................... концентрат емульсії
Клас: .............................................................. імідазоли + триазоли + квіназоліни
Упаковка: .......................................................................................... 5 л (4х5 л)
Норма застосування: .........................................................................0,6-1,0 л/га

Горизонт нових  
можливостей!

DuPont™
Вареон®

Трьохкомпонентний фунгіцид з 
ефектом імуномодулюючої дії 
для професійних програм захисту 
зернових культур від основи стебла 
до колосу

��  Ефективне та комплексне рішення проти широкого спектру хвороб зернових  
колосових культур: борош нистої роси, церкоспорельозу, видів плямистостей,  
видів іржі, фузаріозу та інших

��  Поєднання трьох діючих речовин за без печує профілактичну, лікувальну та 
викорінюючу дії

��  Стимулює стійкість культури до за  хво   рювань, сприяє підвищенню вро жайності 
за рахунок ефекту імуномодулюючої дії

Культура Норма 
витрати Спектр дії

Фаза 
вне-
сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Пшениця 
озима та 
яра

0,6-1,0 
л/га

Борошниста роса, церкоспорельозна 
гниль, снігова пліснява, септоріоз 
листя, жовта та бура іржа, темно-бура 
плямистість, піренофороз (жовта пля-
мистість), фузаріоз колосу, септоріоз 
колосу, альтернаріоз

В період 
вегетації 2 за сезон

Ячмінь ози-
мий та ярий

0,6-1,0  
л/га

Борошниста роса, септоріоз листя, 
жовта іржа, смугаста, сітчаста та тем-
но-бура плямистість, ринхоспоріоз

 www.zzr.dupont.ua
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Діюча речовина: ........................пікоксістробін – 200 г/л,  + ципроконазол – 80 г/л
Препаративна форма: ..........................................................концентрат суспензії
Класс:............................................................................ стробілурини + триазоли
Упаковка: .......................................................................................... 5 л  (4х5л)
Норма застосування: .........................................................................0,5-1,0 л/га

Потенційний врожай 
стає досяжним!

DuPont™
Аканто Плюс®

Двохкомпонентний фунгіцид  
на основі стробілурину з вираженим 
фізіологічним ефектом для  
захисту багатьох культур

��    Від по ві дає най ви щим вимо гам  щодо фун гі цид но го захи сту  в інтен сив них 
тех но ло гіях виро щу ван ня зер но вих, соняш ни ку, ріпа ку, кукурудзи, сої  та цук-
ро во го буря ку
��    Мак си мі зує вро жай ність  та покра щує показ ни ки яко сті вро жаю  за раху нок 
захи сної  дії  та вира же но го фізіо ло гіч но го ефек ту
��    Забез пе чує здо ро вий  ріст  і розви ток куль ту ри, змен шує чут ли вість куль ту ри  до 
стре со вих фак то рів  

Культура Норма 
витрати Спектр дії

Фаза 
вне-
сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Пшениця 
озима та яра 0,5-0,75 

л/га

Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа 
(види), гельмінтоспоріозна плямистість, жовта 
плямистість (піренофороз), альтернаріоз

В період 
вегетації

2  
за сезон

Для рису.
Наземна 
обробка 
2 рази 
за сезон 
Авіа-
обробка 
- 1 раз за 
сезон

Ячмінь ози-
мий та ярий

Сітчаста, смугаста, темно-бура, облямівкова пля-
мистість, іржа (види), борошниста роса, септоріоз

Соя 0,5-0,75 
л/га

Борошниста роса, пероноспороз, іржа, септоріоз, 
фузаріоз, альтернаріоз

Соняшник 0,5-1,0 
л/га

Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, не справ-
жня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз

Цукровий 
буряк

0,5-0,75 
л/га

Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, 
іржа, рамуляріоз

Ріпак озимий 
та ярий

0,5-1,0 
л/га

Біла та сіра гниль, альтернаріоз,  
циліндроспоріоз

Кукурудза 0,75-1,0 
л/га

Гельмінтоспоріоз  види, іржа, септоріоз,  
альтернаріоз

Рис 1,0 л/га Пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, церкоспороз

www.acantoplus.dupont.ua

Діюча ре чо ви на: ................................................................проквіна зид – 200 г/л
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................... кон цен т рат емульсії
Клас: ............................................................................................... квіна золіни
Упа ков ка: .................................................................................... 1 л,  ящик 10 л
Норма застосування:  .................................................................... 0,15-0,25 л/га

Зернові захищено  
і загартовано!

DuPont™
Таліус®

Унікальний фунгіцид  
для тривалого контролю  
борошнистої роси зернових 
колосових культур

��  Перший в Україні фунгіцид з ефектом імуномодулюючої дії

�� Забезпечує до 6 тижнів непе ре вершеного захисту пшениці від  
борошнистої роси

��   Рівномірне покриття культури за рахунок активної “парової” фази

Культура Норма 
витрати Спектр дії Фаза вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Пшениця яра 
та озима, 
ячмінь  
озимий та 
ярий

0,15-0,25 
л/га Борошниста роса

До початку 
повного  
цвітіння

2 за сезон

www.talius.dupont.ua



29

Перелік ЗЗР компанії “Дюпон” 

28

Тепер оїдіум – лише спогад!

DuPont™
Талендо®

Спеціалізований фунгіцид 
профілактичної дії для захисту 
винограду від оїдіуму та насаджень 
яблуні від борошнистої роси

��  До 3 тижнів надійного захисту від оїдіуму 

��  Захищає грону винограду навіть після змикання ягід завдяки “паровій фазі” 

��  Немає негативного впливу на орга но лептичні якості вина

Діюча ре чо ви на: ................................................................проквіна зид – 200 г/л
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................... кон цен т рат емульсії
Клас: ............................................................................................... квіна золіни
Упа ков ка: .................................................................................................1 літр 
Норма використання: ................................................................ 0,175 – 0,25 л/га

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Виноград 0,2 л/га Оїдіум
Профілактично,  
травень-червень,  
липень-серпень

3-4 за 
сезон

Яблуня 0,2-0,25 л/га Борошниста 
роса

Профілактично,  
травень-червень,  
липень-серпень

2 за сезон

Діюча ре чо ви на: .............................. проквіназид – 160 г/л, тетраконазол – 80 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................... кон цен т рат емульсії
Клас: ............................................................................... квіназоліни + триазоли
Упа ков ка: .................................................................................................1 літр 
Норма використання: ...................................................................... 0,3-0,35 л/га

Гнучкість та впевненість! 

DuPont™
Талендо® Екстра

Фунгіцид Талендо® Екстра -  
необхідне рішення для кожного 
виробника винограду! 

Культура Норма витрати Спектр дії Фаза  
вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Виноград 0,3 – 0,35 л/га Оїдіум
Профілактично,  
травень-червень, 
липень-серпень

3 сезон

 www.zzr.dupont.ua

Продукт поєднує в собі як  профілактичні, так і посилені лікувальні 
властивості проти збудника оїдіуму для досягнення більшої гнучкості. 
Талендо® Екстра  впевнено захищає культуру до 3 тижнів, одночасно  
стимулює її стійкість до захворювань за рахунок ефекту імуномодулюючої дії.

�� Проявляє профілактичні та лікувальні властивості проти збудника оїдіуму
�� Забезпечує до 3 тижнів надійного захисту
�� Захищає грону винограду навіть після змикання ягід завдяки «паровій фазі»
�� Стимулює стійкість культури до захворювань за рахунок імуномодулюючої дії

 www.zzr.dupont.ua
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Діюча ре чо ви на: ............................. ци мок саніл – 250 г/кг,  фа мок са дон – 250 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ........................................................во до роз чинні гра ну ли
Упа ков ка: .................................... пластикова банка 0,4 кг,  фольгований пакет 2 кг
Норма використання: .................................................................... 0,4 – 0,6 кг/га 

Завжди перемагає!

DuPont™
Танос®

Двохкомпонентний фунгіцид 
профілактичної, лікувальної та 
антиспоруляційної дії  
для захисту соняшнику, винограду,  
картоплі та томатів

��  Висока біологічна ефективність про ти комплексу хвороб за рахунок  
поєднання контактної та системно-локальної дії

�� Сприяє збереженню асиміляційної поверхні рослини, що позитивно  
впливає на продуктивність культури

��  Вдале співвідношення ціни та якості  

Культура Норма 
витрати Спектр дії Фаза вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Виноград 0,4 кг/га Мілдью
Перед та після  
цвітіння, перед  
закриттям грони

3  
за сезон

Томати

0,6 кг/га

Фітофтороз, альтернаріоз, 
септоріоз Початок вегетації  

(12-15 см культури)  
та через 8-12 днів

4  
за сезон

Картопля Фітофтороз, альтернаріоз

Соняшник 0,4-0,6 кг/га

Альтернаріоз, фомопсис, 
фомоз, несправжня  
борошниста роса, септо-
ріоз, біла та сіра гниль

1 – стадія 6-10 листків, 
2 – розкриття бутону-
початок цвітіння

2  
за сезон

Діюча речовиная: ..................................цимоксаніл – 45 г/кг,  манкоцеб – 680 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Упаковка: ........................................................................................... 10 кг; 1кг
Норма використання: ..................................................................... 2,0 – 2,5 л/га

Фунгіцид + Zn + Mn = 
Курзат® М

DuPont™
Курзат® М

Ефективний двохкомпонентний  
фунгіцид для захисту широкого 
спектру культур, що контролює 
збудників фітофторозу, пероно-
спорозу, мілдью, альтернаріозу

��  Про являє про фі лак тич ні, ліку валь ні  та антис по ру ля цій ні вла сти во сті

��   Чітко вира же ний стоп-е фект –  при застос уван ні  до 1-2  днів  на кар то плі,  
тома тах, цибу лі  після почат ку зара жен ня  та 2-3  днів  на вино град ни ках 

�� � Забез пе чує рос ли ну жит тє во необхід ни  ми еле мен та ми: мар ган цем  та цин ком 

Культура Норма 
витрати

Спектр 
дії Фаза вне сення Кратність обро-

бок за сезон

Картопля

2-2,5 кг/га

Фітофтороз,  
альтернаріоз

Профілактично  
або на ранній стадії 
зара ження

3 за сезон  
(з інтер валом 
7-14 днів)

Томати

Цибуля Пероноспороз

Виноград 2-2,3 кг/га Мілдью

 www.curzatem.dupont.ua



33

Перелік ЗЗР компанії “Дюпон” 

32

��  Профілактичні, лікувальні та анти споруляційні властивості – зупиняє розвиток  
хвороби через 1-2 доби після ураження

��  Здатність “капсулювання” інфіко ва них клітин – “стоп-ефект” 

��  Відсутність резистентності до пре парату

Діюча ре чо ви на: .................................... ци мок саніл – 4,2%, хло ро кис міді – 39,8%
Пре па ра тив на фор ма: .....................................................по ро шок, що змо чується 
Упа ков ка: ................................................................................................... 1 кг 
Норма використання: .................................................................... 2,5 – 3,0 кг/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

Картопля 2,5 кг/га Фітофтороз
Профілактично До 4  

за сезон
Огірки 3 кг/га Пероноспороз

Мистецтво захисту!

DuPont™
Курзат® Р

Фунгіцид для ефективного захисту 
картоплі від фітофторозу та огірків 
від несправжньої борошнистої роси

 www.zzr.dupont.ua

Кожна крапля на обліку! 

Кодасайд

Багатофункціональний ад’ювант 
природного походження на основі 
рослинної олії для підвищення 
ефективності використання  
засобів захисту рослин

��   Покращує прилипання, поширення та поглинання культурою робочого розчину 
за рахунок утворення “контрольованої  емульсії”

��  Отримайте більше днів та годин для проведення обприскування – за рахунок 
зменшення ризику знесення та стійкості до опадів.  

��  Кодасайд дозволяє підсилити ре  зультат від застосування пестицидів та 
оптимізувати норму виливу ро  бо чого розчину.

Склад: ...........................масляна емульсія, містить натуральну рослинну олію (95%)
 .......................................................................................  та низку емульгаторів.
Упа ков ка: ........................................................................................ 5 л каністра
Норма використання: ..................................................................... 1,5 – 2,5 л/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення

Кратність 
обробок 
за сезон

- 1,5-2,5 л/га
Гербіциди та інсектициди  
вир-ва «Дюпон» на польових 
та спеціальних культурах

відповідно до 
препарату з яким 
затосовується

-

 www.zzr.dupont.ua
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��  Ефективний захист посівів за 
доступні кошти (низька вартість 
обробки 1 га)
��  Можливість  ви користання в осінній 
період проти зимуючих бур’янів та 
падалиці ріпаку
��  Забезпечення комплексного захисту 
(Еллай® Супер сумісний з іншими 
пестицидами та рідкими добривами)
��  Контроль бур’янів, стійких до 2,4-Д
��  Можливість висівати наступні 
культури в сівозміні без обмежень

��  Розширення діапазону термінів 
викори стан ня (Еллай® Супер 
ефективний від + 5°С)
��  Контроль осоту рожевого
��  Зменшення хімічного навантаження 
на площу (низька норма на 1 га)
��  Заощадження коштів на транспор ту-
ван ні та зберіганні (зручна упаковка 
150 г)
��  Зручне приготування робочого 
розчину та відсутність неприємного 
запаху

Діюча речовина: .......  метсульфурон-метил – 200 г/кг,  трибенурон-метил – 500 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Клас: .................................................................................... сульфонілсечовини
Упаковка: .................................. пластмасова банка 150 г (на 10 га), коробка 1,5 кг
Норма застосування:  .............................................................................. 15 г/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення

Кратність  
обробок за 
сезон

Пшениця  
озима та яра,  
ячмінь  
озимий та ярий

15 г/га +  
Тренд® 90
0,1%

Чутливі одно- 
та багаторічні 
бур’яни

Від 2-3 листків 
до початку  
трубкування  
у культури

1 за сезон

DuPont™
Еллай® Супер
Тех но логія од норідних гра ну ль о ва них сумі шей. Забезпе чує не до ро гий, проте 
якіс    ний кон троль ши ро ко го спект ру одно-  і ба га торічних дводольних бур’янів 
на ранніх ста діях їх розвит ку в посівах зер но вих ко ло со  вих культур,  
в т.ч. в осінній період

 www.zzr.dupont.ua  www.zzr.dupont.ua

��  Ефективність проти широкого 
спектру важкоконтрольованих 
бур’янів, особливо таких як види 
осоту, підмаренник чіпкий та ін.
��  Пойнтер® –  завджи вчасно: широке 
вікно внесення – від появи 2-3-х 
листків  (в т.ч. в осінній період) до 
прапорцевого листка культури
��  Низька норма внесення (15– 
25 г/га),  що забезпечує простоту та 
зручність у використанні
��  Ефективний від +5°С

��  Відсутність жодних обмежень 
у сівозміні дасть змогу вибрати 
наступну культуру за Вашим 
бажанням
��  Швидкість дії: зупинка росту 
бур’янів через 2–3 години, загибель 
через 2–3 тижні 
��  Сумісний з більшістю пестицидів, що 
дає змогу застосовувати Пойнтер® у 
комплексному захисті
��  Дощ, що випав через три години після 
об робки, не знижує ефективності 
препарату

Діюча речовина: ...................................................... трибенурон-метил – 750 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Клас: .................................................................................... сульфонілсечовини
Упаковка: ...................................................................... пластмасова банка 500 г
Норма застосування:  ......................................................................... 15-25 г/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення

Кратність  
обробок 
за сезон

Пшениця озима та яра, 
ячмінь озимий та ярий, 
овес, тритикале, просо

15-25 г/га + 
Тренд® 90 
0,1%

Чутливі багаторічні 
дводольні бур’яни  
(в т.ч. осоти,  
підмаренник чіпкий)

Кущіння - 
прапорцевий 
листок у 
культури

1 за сезон

DuPont™
Пойнтер®
Післясходовий гербіцид для високоефективного контролю широкого спектру 
двосім’ядольних бур’янів у посівах зернових колосових культур
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�� Високоефективний гербіцид — 
партнер для післясходових програм 
захисту цукрових буряків 
�� Синергетично підсилює дію 
традиційних гербіцидів в бакових 
сумішах 
�� Відтепер покращена рідка 
формуляція (концентрат суспензії)

�� Здатний проявляти часткову 
листкову та грунтову дію
�� Висока сумісність та технологічна 
гнучкість у застосуванні
�� Дієвий за низьких (+7 +10°С) 
температур
�� Післясходове застосування

Діюча речовина: .................................................................... ленацил – 500 г/кг
Препаративна форма: ..........................................................концентрат суспензії
Клас: ................................................................................................ піримідини
Упаковка: ........................................................................ пластикова каністра 5л
Норма застосування:  ...................................................................... 0,33-0,5 л/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення
Кратність  
обробок за сезон

Цукрові буряки 200 - 300 л/га

Однорічні 
дво-
сім’ядольні 
бур’яни

Під час 
вегетації як 
компонент 
бакових 
сумішей

2 обробки по 0,5 л/га або  
3 обробки по 0,33 л/га

DuPont™
Вензар® 50 к.с.
Спеціалізований гербіцид-партнер з вираженою грунтовою дією для 
післясходового захисту посівів цукрових буряків від однорічних 
двосім’ядольних бур’янів

 www.zzr.dupont.ua  www.zzr.dupont.ua

��  Ефективний проти всіх злакових 
(мишій, види пиріїв, гумай та ін.) 
та більшості дводольних бур’янів  
(щириця звичайна, види гірчаків та 
ін.) в посівах кукурудзи 

��  Висока селективність, технологічність 
та широке вікно застосування  
(2-7 листків культури) 

��  Відсутність обмежень у сівозміні 

��  Сумісний з більшістю препаратів, 
тому може застосовуватися у 
комплексному захисті 

��  Зручна упаковка та точність виміру 
норми витрати 

��  Заощадження коштів на транс пор-
тування та зберігання 

Діюча ре чо ви на: ............................................................рим суль фу рон – 250 г/кг
Пре па ра тив на фор ма: ..........................................................во до роз чинні гра ну ли
Упа ков ка: ....................................................................... пласт ма со ва бан ка 500 г  
Норма застосування : ........................................................................... 40-50 г/га

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення

Кратність  
обробок 
за сезон

Кукурудза 40-50 г/га + 
Тренд® 90 0,1%

Чутливі багаторічні та  
однорічні злакові і  
однорічні дводольні

2-7 листків 
культури 1 за сезон

DuPont™
Райфл®
Високоефективний  післясходовий гербіцид для контролю багаторічних 
та однорічних злакових і однорічних двосім’ядольних  бур’янів у посівах 
кукурудзи



39

Перелік ЗЗР компанії “Дюпон” 

38

Склад: 
Вод ний роз чин, містить 90% еток си ла ту ізоде ци ло во го спир ту (аль фа-ізо де цил-
оме га-гідроксіполі (оксіети лен)

Властивості
�� Спалахобезпечний

�� Не корозійний

�� Не летючий

�� Безпечний для навколишнього сере довища 

Норма застосування: 0,1-0,2% концентрації

УВАГА: Застосовуйте цей препарат тільки в баковій суміші з гербіцидами. Перед 
застосуванням прочитайте тарну ети кет ку та пакувальний лист відповідного 
гер біциду, уважно виконуйте інструкції щодо застосування.

Культура Норма  
витрати Спектр дії Фаза  

вне сення

Кратність  
обробок 
за сезон

- 0,1-0,2% 
концентрації

Сульфонілсечовинні гербіци-
ди «Дюпон»

DuPont™
ПАР ТРЕНД® 90
Поверхнево–активна речовина  ПАР Тренд® 90 
Розробле на для за сто су ван ня з сульфонілсе чо ви нними гербіци да ми компанії 
“Дюпон”.
ПАР Тренд® 90 створює кращі умови для застосування гербіцидів та підсилює 
їх активність.

 www.zzr.dupont.ua

Перша допомога
� При вди ханні: 

Ви ве с ти по терпіло го на свіже 
повітря. 
При не обхідності за сто су ва ти 
ки сень чи штуч не ди хан ня. 
При знач но му впливі пестицидів 
звер ну ти ся до ліка ря.

� При по па данні на шкіру  
Не гай но зми ти до стат нь ою 
кількістю во ди із милом, зняв ши 
весь за бруд не ний одяг та взут тя. 
Як що под раз нен ня шкіри три ва-
ле, звер ну ти ся до ліка ря.

� При по па данні у очі: 
Не гай но про ми ти очі та повіки до с-
тат  ньою кількістю во ди про тя гом 
не мен ше 15 хви лин. Звер ну ти ся до 
ліка ря.

�  При ви пад ко во му про ков ту-
ванні:
Нічо го не да ва ти по терпіло му, 
який зна хо дить ся у не при том но-
му стані. 
Не гай но звер ну ти ся до лікаря.

Використання та зберігання
За без пе чи ти відповідну вен ти-

ляцію у місцях, де ство рюється пил.
Для без печ но го за сто су ван ня: 
Ви ко ри с то вуй те за со би індивіду-

аль но го за хи с ту. 
Зберіган ня: 
Зберіга ти кон тей не ри щільно 

за кри ти ми у су хо му, про хо лод но му 
приміщенні з гар ною вен ти ляцією. 
Зберіга ти ок ре мо від дже рел теп ла 
та за го рян ня. 

Рекомендовані заходи безпеки  
при роботі з пестицидами
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Ефективність гербіцидів компанії «Дюпон» проти основних бур’янів

Канатник Теофраста •••• •••• •••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• •••• ••••

Амброзія полинолиста •••• •••• ••• •••• ••• • ••• •• •• •••• ••• •••

Берізка польова • •• ••• •••• • ••• • • • • • •

Біфора промениста ••• •••• – – – – – – – •••• ••• •••

Будяк польовий •••• •••• • •••• ••• • • – •• •••• ••• •••

Вероніка персидська •••• •••• – – – •• – •••• •••• ••• ••• •••

Вероніка плющелиста •••• •••• – – – •• – • • ••• ••• •••

Вівсюг звичайний • • •••• •••• ••• • •••• • • • • •

Віка посівна ••• ••• •••• •••• ••• •• • – – ••• • •

Волошка синя •••• •••• – – – •• ••• ••• •••• • •

Галінсога дрібноквіткова •••• •••• •••• •••• ••• •• ••• ••• •••• •••• •••• ••••

Герань піренейська ••• ••• – – – •••• – – – – – –

Герань розсічена ••• ••• – – – •••• – – – – – –

Гірчак березковидний •••• •••• ••• •••• •••• • ••• • •• •••• •••• ••••

Гірчак почечуйний •••• •••• •••• •••• •••• ••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Гірчак розлогий •••• •••• •••• •••• •••• ••• ••• ••• •••• •••• ••• •••

Гірчак шорсткий •••• •••• ••• •••• •••• ••• •• •••• •••• ••••

Гірчиця польова •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Горошок волохатий •••• •••• • ••• • • • – – – – –

Горошок мишачий •••• •••• • ••• • •• • – – – – –

Грицики звичайні •••• •••• •••• •••• •••• ••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Гумай (сорго алепське) • • •••• •••• •••• – •••• – – – – –

Гусимець Таля •••• •••• – – – •••• – – – – – –

Дворядник (види) •••• •••• – •••• – – •••• – – •••• – –

Дурман звичайний •••• •••• •• •••• • ••• ••• •• •• •••• ••• •••

Жабрій звичайний •••• •••• •••• •••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• •••• ••••

Жабрій ладанний •••• •••• •••• •••• ••• •••• ••• •••• •••• •••• •••• ••••

Жовтець повзучий •••• •••• •••• •••• – – •••• – – – – –

Жовтець польовий •••• •••• •••• •••• – – •••• – – – – –

Жовтозілля звичайне •••• •••• •••• •••• ••• – – – – •••• ••• •••

Зірочник середній (мокрець) •••• •••• •••• •••• ••• •••• •••• • • •••• •••• ••••

Калачики непомітні •••• •••• •••• •••• •••• ••/• ••/•

Китник мишачохвостий – – – – – – •••• – – – – –

Список умовних 
позначень

•••• - чутливі  
           (85-100%),

••• - середньочутливі  
         (70-84%),

•• - малочутливі  
       (40 - 69%),

• стійкі  
  (< 40%),

–   бур’ян обмежено поширений на культурі  
      або дані відсутні

Назва бур’яну
     Назва гербіциду

Гранстар® Голд Калібр® Тітус® Екстра Таск® Екстра Базис® Сальса® Тітус® Карібу® Карібу® Дуо Актив Експрес® Хармоні® Хармоні® Класік
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Королиця (види) ••• ••• – – ••• – – – – – – –

Кропива глуха пурпурова •••• •••• •••• •••• ••• ••• •••• •••• •••• •••• ••••

Кропива глуха стеблообгортна •••• •••• •••• •••• ••• ••• •••• •••• •••• •••• ••••

Куколиця біла •••• •••• – •••• – – – – – – – –

Кульбаба лікарська •••• •••• •••• – – – – – – – – –

Курячі очка польові •••• •••• •••• •••• •••• – – •••• •••• – – –

Кучерявець Софії •••• •••• •••• •••• •••• •••• – – – – – –

Латук  Татарський •••• •••• •••• • – – – – – –

Лисохвіст мишачохвостий – – – •••• – – – •• •• – – –

Лобода біла •••• •••• ••/• •••• •••/•• ••• • • • •••• •••• ••••

Лутига розлога •••• •••• ••/• – – – – • • •••• •••• ••••

Льонок звичайний – – – – – – – •••• ••••

Мак дикий •••• •••• •••• •••• •• •••• – – •••• •• ••

Метлюг звичайний • ••• – – – ••• – • • – – –

Міагрум пронизанолистий – – •••• – •••• – – – – – – –

Мишій зелений – – •••• •••• •••• – •••• • • – – –

Мишій сизий – – •••• •••• •••• – •••• • • – – –

Молочай лозяний •• •• ••/• •••• ••• • – – – •• ••/• ••/•

Молочай-сонцегляд •• •• ••/• •••• ••• • – – – •• ••/• ••/•

Морква дика •••• •••• •••• – – – – – ••••

М'ята польова •••• •••• – •••• – – •••• – –

Незабудка польова •••• •••• – – – – •••• •••• ••••

Нетреба звичайна •••• •••• •••• •••• ••• – •••• – – ••• •••• ••••

Осот городній •••• •••• •• •••• ••• • •• •• •• ••••

Осот жовтий (польовий) •••• •••• ••/• •••• ••• • •• •• •• •••• ••• •••

Осот рожевий •••• •••• ••• •••• ••• • ••• • • ••••

Пажитниця багатоквіткова •••• •••• •••• •••• •••• – •••• – – – – –

Пальчатка кровоспиняюча – – •••• •••• ••• •••• • • – – –

Паслін чорний ••• ••• •• •••• • ••• • •••• •••• ••• • • • •

Переліска однорічна – ••• •••• •••/•• •••• ••• ••• ••• ••• •••

Петрушка собача •••• •••• – – – ••• ••• ••• – – –

Пирій повзучий – – •••• •••• ••• •••• – – – – –

Підмаренник чіпкий ••• •••• •••• •••• ••••/••• •• •••• •••• •••• •••• •• ••

Плоскуха звичайна •••• •••• ••••/••• •• •••• – – – – –

Портулак городній – – – •• •• – •• – – – •••• ••••

Список умовних 
позначень

•••• - чутливі  
           (85-100%),

••• - середньочутливі  
         (70-84%),

•• - малочутливі  
       (40 - 69%),

• стійкі  
  (< 40%),

–   бур’ян обмежено поширений на культурі  
      або дані відсутні

Назва бур’яну
     Назва гербіциду

Гранстар® Голд Калібр® Тітус® Екстра Таск® Екстра Базис® Сальса® Тітус® Карібу® Карібу® Дуо Актив Експрес® Хармоні® Хармоні® Класік
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Празелень звичайна •••• •••• – – – – – – – •••• – –

Приворотень польовий •••• •••• – – – – – – – •••• – –

Просо волосисте – – •••• •••• •••/•• – ••• – – – – –

Просо куряче – – •••• •••• •••• •• •••• ••• ••• – – –

Просо посівне – – •••• •••• •••/•• •••• – – – – –

Редька дика •••• •••• •••• •••• – • •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Ріпак (падалиця) •••• •••• •••• •••• •••• • •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Роман польовий •••• •••• – – – •••• ••• ••• – •• ••

Роман собачий •••• •••• – – – – – – – – •••• ••••

Ромашка запашна •••• •••• ••• •••• ••••/••• – •••• – – •••• •••• ••••

Ромашка лікарська •••• •••• ••• •••• ••••/••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Ромашка обідрана •••• •••• ••• •••• ••••/••• •••• – – •••• •••• ••••

Рутка лікарська •• •• •••• •••• •••• ••• •••• • • •••• ••• •••

Свинорій пальчастий – – •••• – • – – – – – – –

Свиріпа звичайна •••• •••• – – – •• •••• •••• •••• •••• ••••

Соняшник (падалиця) •••• •••• •••• •••• •••• – •••• ••• ••• •••• •••• ••••

Сорго двохколірне – – •••• •••• – – – – – – – –

Спориш звичайний – – ••/• – – – •• •• – – –

Сухоребрик лікарський •••• •••• •••• – – •••• – – – – •••• ••••

Сокирки польові ••• •••• – •••• – •••• – – – •• – –

Талабан польовий •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Тонконіг – – – – •••• – – •• •• – – –

Триреберник непахучий •••• •••• – – – •••• – – – •••• •• ••

Фіалка польова ••• •••• – •••• – • – ••• ••• •• ••

Фіалка триколірна ••• •••• – – – • – – – – •• ••

Хвощ польовий – – ••/• •••• •• – • – – – – –

Череда покрівельна – – •••• •••• •••• – – – – – – –

Череда трироздільна ••• ••• •••• – – – – – – – – –

Чистець (види) – – •••• – – – • – – – – –

Шпергель звичайний •••• •••• – – – – – ••• ••• •••• •••• ••••

Щавель горобиний •••• •••• •••• •••• •••• – •••• – – •••• •••• ••••

Щавель кучерявий •••• •••• •••• •••• •••• – •••• – – •••• •••• ••••

Щавель туполистий •••• •••• •••• •••• •••• – •••• – – •••• •••• ••••

Щириця звичайна (загнута) •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

Список умовних 
позначень

•••• - чутливі  
           (85-100%),

••• - середньочутливі  
         (70-84%),

•• - малочутливі  
       (40 - 69%),

• стійкі  
  (< 40%),

–   бур’ян обмежено поширений на культурі  
      або дані відсутні

Назва бур’яну
     Назва гербіциду

Гранстар® Голд Калібр® Тітус® Екстра Таск® Екстра Базис® Сальса® Тітус® Карібу® Карібу® Дуо Актив Експрес® Хармоні® Хармоні® Класік
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Системи захисту

ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ 

* залежно від фунгіциду партнера

ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ

ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ

ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Для ефективного захисту культур необхідно враховувати рекомендації по застосуванню
кожного окремого продукту (регламенти, обмеження, препарати-партнери, наявність та норму ад’юванту)
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ЗАХИСТ РІПАКУ 

* - у посівах гібриду соняшника PR64E71, P63LE10, P64LE11, P64LE19, P64LE20, 
P64LE25, P64LЕ99

ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ ЗАХИСТ СОЇ

ЗАХИСТ ЦИБУЛІ
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ЗАХИСТ КАРТОПЛІ

ЗАХИСТ ТОМАТІВ ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИКІВ

ЗАХИСТ ЯБЛУНІ

Дві послідовні обробки проти І або ІІ покоління яблуневої плодожерки

Обприскування в період “рожевого бутону” та після цвітіння,  
а також упродовж  вегетації насаджень яблуні
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ЗАХИСТ КАПУСТИ

У ногу з часом!

Електронний каталог  
засобів захисту рослин
Тепер потрібна інформація завжди під рукою!

Новий корисний та легкий у використанні інструмент для мобільних 
пристроїв з постійним доступом до актуальної інформації - справжній 
подарунок для сучасних господарів! Абсолютно безкоштовно!

Робота в режимі офлайн
Повний перелік препаратів та рекомендації щодо застосування
Схеми захисту основних сільськогосподарських культур
Зручний пошук та сортування не тільки за назвою, а і за проблемою
Список та телефони офіційних дистриб’юторів
Швидкий зв’язок із представниками компанії
Актуальне оновлення інформації

Спробуйте та переконайтесь!
Додатки для платформ Android та iOS доступні  
для завантаження за адресами:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.dupont 

https://itunes.apple.com/us/app/dupont-katalog-zasobiv-zahistu/
id879401732?ls=1&mt=8

DuPont™
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Як захистити себе від підробок?
Нове покоління голограми DuPont™ Izon® 
для визначення оригінальності препаратів 
DuPont™ — новий зовнішній вигляд!
Компанія DuPont пропонує нову версію захисної 
голограми DuPont™ Izon®. Наша ціль залишається 
незмінною: ми прагнемо допомогти фермерам 
відрізнити оригінальну продукцію компанії DuPont 
від будь-якої іншої нелегальної та підробної 
продукції, що пропонується на ринку під видом 
оригінальних препаратів. 

Що змінилось? Відтепер, це оновлене 3-D 
зображення червоного логотипу DuPont, розміщеного 
на зеленому фоні з контурами карти світу. 
Голограма Izon® пропонує можливість негайної 

візуально перевірки, для чого потрібно роздивитись 
голограму під різними кутами нахилу і побачити 
відповідні символи.
Крапки по краях 
Нахиліть голограму Izon®, щоб побачити крапки, 

які з’являються та зникають на кожному краю в 
залежності від нахилу: 

  Одна крапка зліва, 
  Дві крапки справа, 
  Три зверху, 

Чотири знизу.
Рахуйте крапки, розраховуйте на DuPont! 

Багаторакурсний текст
Нахилість голограму Izon® вліво чи вправо
  вліво = IZON®

  вправо = ©DUPONT 
Прочитайте текст та будьте впевнені в 

оригінальності препаратів DuPont™!
Стійкість до ушкодження
Заходи для запобігання пошкодження на спеціальній 

стрічці, в тому числі захисні розрізи, захищають 
голограму від пошкодження або видалення.

Перевір код !

Продукти компанії «Дюпон» містять 
додатковий унікальний код, що до дат ково 
підтверджує оригінальність прид ба ного 
препарату. Унікальний 7-знач ний код, що 
містить і літери, і цифри, розміщений на 

голограмі під логотипом «DuPont». 

Ви можете одразу перевірити ори-
гінальність придбаного продукту – 
для цього треба лише зателефонувати 
на Гарячу лінію компанії «Дюпон» за 
телефоном

0-800-309-309

(дзвінки в межах України безкоштовні) та 
продиктувати код з голограми.

Нагадуємо: покупка в офіційних дистриб’юторів  
компанії “Дюпон” – перший крок до отримання  

оригінального продукту.

УВАГА! СТЕРЕЖІТЬСЯ ПІДРОБОК! КУПУЙТЕ ПРЕПАРАТИ  
ТІЛЬКИ В ОФІЦІЙНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ!

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ  
З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ І ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕКИ,  

НАДРУКОВАНИМИ НА ЕТИКЕТЦІ!

Copyright © 2016 DuPont. Всі права захищені. 
The DuPont Oval Logo, DuPont™ та всі продукти, позначені ® aбо ™,  

є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками E. I. du Pont 
de Nemours and Company або її філіалів.
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Для нотаток
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Зміст 
(препарати подано у алфавітному порядку)

Абруста® 4
Аканто Плюс® 26
Аканто® 5
Базис® 14
Вареон® 25
Вензар® 37
Верімарк® 23
Гранстар® Голд 10
Ексірель® 22
ЕкспресСан™ 19
Еллай® Супер 35
Калібр® 11
Карібу® 17
Карібу® Дуо Актив 7
Карібу® Екстра 18
Кодасайд 33
Кораген® 21
Курзат® М 31
Курзат® Р 32
Ланнат® 24
Ол Кліар™ Екстра 9
ПАР ТРЕНД® 90 39
Пойнтер® 36
Райфл® 38
Сальса® 15
Синерджен SOC 8
Тайваро® 18
Талендо® 28
Талендо® Екстра 29
Таліус® 27
Танос® 30
Таск® Екстра 12
Тітус® 16
Тітус® Екстра 13
Хармоні® 20
Хармоні® Класік 6

Ефективність гербіцидів компанії  
«Дюпон» проти основних бур’янів 40 
Системи захисту 46
Рекомендовані заходи безпеки при 
роботі з пестицидами 34
Як захистити себе від підробок? 53



За консультаціями та з питань придбання звертайтеся  
до регіональних керівників та представників

Україна 04070 Київ, вул. Спаська, 30а. 
Тел.: (380 44) 495-26-70, 498-90-00  
Факс: (380 44) 495-26-71, 498-90-01

www.zzr.dupont.ua

Copyright © 2016 DuPont. Всі права захищені. 
The DuPont Oval Logo, DuPont™ та всі продукти, позначені ® aбо ™, є зареєстрованими товарними знаками 
або товарними знаками E. I. du Pont de Nemours and Company або її філій.
2016 рік

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Геннадій Лавренчук  Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська,
 Донецька, Луганська  (050) 469-05-66
Микола Ільницький  Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька,
 Закарпатська, Тернопільська (050) 469-05-17
Олег Міщенко  Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька,
 Одеська (050) 387-77-31 
Олег Куракін  АР Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька (050) 443-14-12
Василь Бовсуновський  Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська (050) 695-32-42

РЕГІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ
Ричков Юрій Донецька, Луганська (095) 284-95-00
Яровий Володимир Харківська  (095) 284-95-01
Рябка Вячеслав  Дніпропетровська  (095) 284-95-03
Дрижирук Віктор Полтавська  (095) 284-95-04
Дубовий Олександр Вінницька  (095) 284-95-06
Сергійчук Олександр Житомирська, Рівненська (095) 284-95-07
Кондратюк Микола Хмельницька  (095) 284-95-08
Хміленко Василь Одеська (095) 284-95-09
Кравченко Микола Миколаївська  (095) 284-95-12
Громов Петро Запорізька (095) 284-95-13
Салгалов Олексій  Херсонська  (095) 284-95-14
Тараненко Сергій Кіровоградська (095) 284-95-16
Касьянов Анатолій Київська  (095) 284-95-17
Гвоздь Олександр Черкаська (095) 284-95-18
Коритний Олексій Чернігівська  (095) 284-95-19
Танасевич Володимир Тернопільська, Ів.-Франківська  (095) 284-95-21
Максимюк Володимир Львівська, Волинська  (095) 284-95-22
Рижій Анатолій Сумська  (095) 284-95-02

Фесенко Руслан менеджер з регіонального розвитку, Східний регіон (095) 284-95-05
Кучерявий Андрій менеджер по роботі з ключовими клієнтами
 по Вінницькій області та Західній Україні (095) 284-95-10
Сергій Саблук менеджер з питань захисту спеціальних культур (050) 356-48-08
Олександр Правилов  менеджер з питань захисту польових культур (050) 380-56-91
Павло Голосний менеджер з питань захисту олійних культур (050) 415-17-64
Олексій Андрійчук спеціаліст із розвитку препаратів (050) 441-26-65
Максим Яновський спеціаліст з питань захисту спеціальних культур (050) 449-89-06


