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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Для ефективної роботи продукту потрібне 
сонячне світло та якісне покриття рослини 
робочим розчином. Рекомендоване застосування 
в ранковий час за відсутності роси.

Сумісність Продукт можна використовувати в бакових сумішах 
з більшістю пестицидів, однак перед цим необхідно 
провести пробне змішування.

Вимоги до рН 
робочого розчину

від 5 до 9

Застереження
у застосуванні

Наступного року після застосування продукту не 
рекомендується вирощувати цукровий буряк, го-
рох, нут та овочі. Сою, соняшник та ріпак рекомен-
довано висівати після оранки; кукурудзу, сорго, 
пшеницю, ячмінь — без обмежень.

Норма витрати
робочого розчину 200-300 л/га.

СУМАРО

Селективний системний післясходо-
вий гербіцид для контролю одноріч-
них та багаторічних дводольних бур’я-
нів.
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Переваги

• Відмінний контроль падалиці культурних рослин 
(соняшнику та ріпаку) в т.ч. стійких до імідазолінонів 
та трибенурон-метилу.

• Відсутність фітотоксичного впливу на культуру.

• Має ґрунтову дію, що запобігає появі наступних 
хвиль бур’янів. 

Характеристики

Вміст діючої речовини мезотріон, 480 г/л

Хімічна група трикетони

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ ІІІ клас (помірно небезпечний)

ку
курудза

Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Мезотріон блокує дію важливого рослинного ензиму та запобігає формуван-
ню каротиноїдів у бур’янів. Без каротиноїдів світлова енергія та побічні продук-
ти фотосинтезу руйнують хлорофіл та клітинні мембрани. У результаті відбу-
вається швидке знебарвлення листків, слідом – некроз та загибель бур’янів. 
Мезотріон швидко проникає у рослину через листя, корені та пагони, і спри-
чинює зупинку росту чутливих бур’янів протягом 1-2 днів після застосування 
та повне їх знищення протягом 2-х тижнів.

Культура, 
об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
л/га

Макси-
мальна 

кількість 
обробок

Кукурудза

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

бур’яни

Обприскування
у фазі 3-8 листків 

культури

0,25
+

ПАР 
Мачо

1

Для розширення спектру дії та підвищення ефективності рекоменду-
ємо наступні бакові суміші: Сумаро + Мусон + Мачо; Сумаро + Рим + 
Мачо; Сумаро + Дабл Трай + Айдахо
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