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ТВІКС

Інсектицид широкого спектру засто-
сування, контактно-кишкової, фумі-
гантної, локально-системної та репе-
лентної дії

ячмінь

ц
ук

рові буряки

пш
ениця ріпак

Переваги

• Має контактну, фумігантну, локально-системну та 
репелентну дію.

• Діє на дорослих комах та личинок.

• Викликає швидку загибель шкідників невдовзі після 
застосування.

Характеристики

Рекомендації щодо застосування

Вміст діючої речовини хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л

Хімічна група фосфорорганічні сполуки, піретроїди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ ІІ клас (високотоксичний)

Особливості
застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність 
шкідників перевищує економічний поріг шкодо-
чинності. Рівномірне покриття рослин робочим 
розчином є однією з основних вимог. Оптимальна 
температура застосування + 15°С - + 25°С

Сумісність Не рекомендується змішувати з гербіцидами та фунгі-
цидами.

Застереження
у застосуванні Обробки під час цвітіння культури заборонено.

Вимоги до рН 
робочого розчину від 5 до 7

Норма витрати
робочого розчину 200-300 л/га

10L

Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Механізм дії хлорпірифосу пов’язаний з порушенням процесу обміну іонів на-
трію та калію, деполяризацією мембрани, пригніченням активності ферменту 
ацетилхолінестерази. І, як наслідок, порушення нормального проходження не-
рвових імпульсів, розвиток судомної активності м’язів, що переходить у пара-
ліч. Завдяки синергічному ефекту двох діючих речовин продукт має стабільно 
високу ефективність та пролонговану дію.

Озима совка - один із найнебезпечніших шкідників сільськогосподарських культур. 
Гусениці загрожують озимим культурам, цукровому буряку, кукурудзі, соняшнику, 
ріпаку, сої, овочевим культурам! У фазу появи сходів гусениці підгризають паростки 
рослин на рівні ґрунту. Стебло або рослина цілком гине.

Шкодочинність озимої совки досить відчутна – за ніч одна гусениця може знищити 
10-15 рослин. Загалом втрати врожаю через цього шкідника можуть сягати більше 
50%!

Найбільш ефективна боротьба зі шкідником, коли його застосовують проти гусениць 
молодшого віку. Не слід забувати про те, що гусениці ведуть прихований спосіб 
життя і виходять харчуватися переважно вночі. Для боротьби із озимою совкою най-
більш ефективним є внесення інсектициду Твікс у вечірні години.

Культура, 
об’єкт, що 
обробля-
ється

Спектр дії
Фаза

внесення

Норми
витрати,

л/га

Макси-
мальна 

кількість 
обробок

Пшениця

Комплекс шкідників

Обприску-
вання

в період
вегетації

1,1 2

Ячмінь 1,1 2

Цукрові 
буряки

0,8 2

Ріпак 1,0-1,1 2
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