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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації про-
філактично або при перших ознаках інфекції для 
кожної окремо взятої хвороби. Обробку доціль-
но проводити при температурі в межах +10°С - 
+25°С.

Сумісність Сумісний з більшістю продуктів. Однак в кожно-
му конкретному випадку необхідно попередньо 
перевірити продукти на сумісність.

Вимоги до рН 
робочого розчину

від 5 до 9

Застереження
у застосуванні

Щоб запобігти виникненню резистентності, реко-
мендується бакова суміш з фунгіцидами різнома-
нітних механізмів дії. Не рекомендується засто-
совувати продукт більше ніж двічі за сезон. У разі 
порушення регламенту застосування можливе 
зниження ефективності продукту.

Норма витрати
робочого розчину

200-300 л/га.

АБСОЛЮТ

Локально системний фунгіцид для за-
хисту проти грибкових захворювань
Переваги

• Відмінний контроль грибкових захворювань за най-
різноманітніших кліматичних умов 

• Має потужний «стоп-ефект», особливо на ранніх 
етапах розвитку патогенів.

• Традиційний компонент комплексних систем захи-
сту рослин.

• Запобігає проникненню інфекції в разі механічних 
пошкоджень, градобою, розтріскування стебла.

Характеристики

Вміст діючої речовини карбендазим, 500 г/л

Хімічна група похідні бензимідазолу

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ ІІІ клас (помірно небезпечний)

5L
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Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Карбендазим адсорбується листям рослин, швидко транслокується, блокує 
процеси ділення ядер грибів, затримує проростання їх спор, скорочує ріст 
міцелію, завдяки чому забезпечує максимальний захист багатьох культур від 
грибкових захворювань.

Культура, 
об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
л / га

Макси-
мальна 

кількість 
обробок

Пшениця яра
та озима

Борошниста
роса, 

септоріоз
листя

Обприскування
в період
вегетації

0,5 2

Ячмінь ярий

Борошниста
роса, сітчаста
та темно-бура

плямистості

0,5 2

Cоняшник
Сіра гниль, 
біла гниль, 

фомоз
1,5 2

Буряки
цукрові

Церкоспороз,
борошниста

роса
0,3-0,4 2

Соя
Церкоспороз, 

біла та сіра
гниль

0,5-0,7 2

Для розширення спектру хвороб та їх контролю на озимій пшениці у 
фазі «кущення», рекомендуємо застосування бакової суміші фунгіци-
дів Абсолют  + Парацельс.

Таке поєднання двох діючих речовин з контактною лікувальною та 
системною діями дозволить локалізувати поширення хвороб, захисти-
ти посіви у період відновлення вегетації та збереже листову поверхню 
до наступного фунгіцидного обробітку «на початку виходу у трубку».
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