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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Найкращий ефект застосування продукту досягається при 
обприскуванні гербіцидом активно вегетуючих бур’янів 
за їх висоти 10-20 см. Швидкість дії продукту залежить від 
pH води , концентрації робочого розчин та температури 
повітря та інших погоднокліматичних умов. Оптимальними 
умовами при внесенні є температура від +12°С до +25°С, 
достатня зволоженість ґрунту та відсутність опадів протя-
гом 3 годин після внесення.

Сумісність Сумісний з більшістю гербіцидів. При високій чисельності 
осоту та берізки доцільні бакові суміші з гербіцидом на 
основі 2,4-Д та дикамби. Однак у кожному конкретному ви-
падку, перед приготуванням бакової суміші, слід провести 
пробне випробування на сумісність.

Вимоги до рН 
робочого розчину

від 4 до 6

Застереження
у застосуванні

Не рекомендується проводити механічний обробіток ґрун-
ту протягом 15 днів.

Норма витрати
робочого розчину

100-200 л/га

НАПАЛМ ФОРТЕ

Неселективний гербіцид системноі діі
для знищення одно- та багаторічних,
злакових та дводольних бур’янів

20L

Переваги

• Можливість використання до сходів культури без 
подальшої негативної дії.

• Стійкість до змивання.

• Речовина, що діє, швидко переміщується по росли-
ні і досягає його кореневої системи.

Характеристики

Вміст діючої речовини
калійна сіль гліфосату, 550 г/л
(450 г/л у кислотному еквіваленті)

Хімічна група фосфоміцини

Препаративна форма водорозчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)
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Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Робочий розчин проникає в бур'яни через листя та інші зелені органи блоку-
ючи синтез ароматичних амінокислот. Це в свою чергу призводить до пошко-
дження точок росту та повного відмирання надземних органів та кореневої 
системи. Калійна сіль гліфосату сприяє швидкому розчиненню воскового 
покриття на листковій поверхні бур'янів і дає змогу діючій речовині за більш 
короткий проміжок часу проникнути через кутикулу та безпосередньо в коре-
неву систему.

Культура, об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
л/га

Плодові
та виноградники

Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни Обприскування вегетую-

чих бур’янів весною або 
влітку

1,0-6,0

Багаторічні злакові та 
дводольні бур’яни 1,0-6,0

Поля, призначені під посіви 
соняшнику, ріпаку, люцер-
ни, багаторічних трав

Одно- та багаторічні 
злакові та дводольні 

бур’яни

Обприскування 
вегетуючих бур’янів 

навесні
1,0-6,0

Поля, призначені під посіви 
кукурудзи, картоплі, сої, 
соняшнику, ріпаку, лю-
церни, льону, овочевих та 
баштанних культур

Одно- та багаторічні 
бур’яни

Обприскування 
вегетуючих бур’янів 

навесні, за 2 тижні до 
висівання культури

1,0-6,0

Пари

Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни Обприскування бур’янів 

у період їх активного 
росту

1,0-6,0
Багаторічні злакові та 

дводольні бур’яни

Для боротьби з проблемними багаторічними дводольними бур'янами 
рекомендуємо використання бакової суміші Напалм Форте+Ефімер

В якості гербіциду:

Культура, об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
л/га

Кукурудза
За 2 тижні до збиран-
ня та вологості зерна 

не більше 28%-32%

Обприскування після 
появи "чорної точки" по 

вегетуючих рослинах
1,0-6,0

В якості десиканту:

ХІ
Т

пр
од
аж
ів


	Чиста сторінка



