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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Найвищий рівень ефективності гербіцидної дії 
досягається при обробці посівів в ранні фази роз-
витку бур’янів. Зокрема, однорічні бур’яни най-
краще знищуються у фазі 2-4 листків; багаторічні 
– у період їх найбільш чутливої стадії розвитку: 
для берізки польової це 5-10 см довжини паро-
стків, для осоту рожевого – стадія розетки (4-6 
листків).

Сумісність Сумісний з більшістю продуктів. Однак в кожному 
конкретному випадку необхідно провести додат-
кову перевірку продуктів на сумісність

Вимоги до рН 
робочого розчину від 5 до 8

Застереження
у застосуванні

Не рекомендується застосовувати продукт при 
пониженні температури нижче +10°С та не у за-
значеній фазі розвитку культури.

Норма витрати
робочого розчину 200-300 л/га.

ДИКАМБА ФОРТЕ

Післясходовий гербіцид для контролю
однорічних та багаторічних дводоль-
них бур’янів

20L

Переваги

• Широкий спектр ефективності

• Відсутність післядії на наступні культури.

Характеристики

Вміст діючої речовини
2,4-дихлорфеноксиоцитової кисоти
диметиламінна сіль 344 г/л
+ дикамби диметиламінна сіль 120 г/л РК

Хімічна група похідні бензойної кислоти + аріалканкарбонової

Препаративна форма водорозчинний концентрат
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Норми витрат та строки застосування

2,4-Д і дикамба належать до синтетичних ауксинів, проникають у рослини 
через тканини органів та коріння, активно гальмують ріст і поділ клітин, по-
рушують в них білковий та ліпідний обмін, що призводить до загибелі листя 
та кореневої системи бур’янів. Саме загибель кореневої системи є головним 
важелем у боротьбі з багаторічними бурянами.

Культура, 
об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
л/га

Макси-
мальна 

кількість 
обробок

Пшениця
озима

Однорічні та 
багаторічні 

дводольні бур’яни 

Обприскування 
посівів від фази 

кущення до 
виходу у трубку

0,8 1

Ярий ячмінь 0,5-0,7 1

Кукурудза

Обприскування 
посівів у фазі 
3-5 листків 

культури

1,0-1,2 1

Дикамба Форте є оптимальним партнером для бакових сумішей з 
продуктами на основі гліфосатів в осінній період для боротьби з коре-
невищними та коренепаростковими бур'янами.
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