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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Продукт контролює тільки ті рослини чутливих 
видів бур’янів, сходи яких були наявні під час 
обприскування та знаходяться в стадії активної 
вегетації.

Сумісність Продукт сумісний з іншими пестицидами, рідки-
ми азотними добривами та регуляторами росту 
рослин. Перед приготуванням робочого розчину 
в суміші з іншими продуктами, рекомендується 
перевірити фізичну змішуванність продуктів у 
малій ємкості.

Вимоги до рН 
робочого розчину від 4 до 7

Норма витрати
робочого розчину

200-300 л/га.

ФОРИТ

Гербіцид системної дії для боротьби 
з однорічними та деякими багаторіч-
ними  дводольними бур'янами, в тому 
числі стійкими до 2,4-Д

Переваги

• Широке вікно застосування.

• Відсутність фітотоксичної дії.

• Високоефективний проти берізки польової на всіх 
етапах її розвитку, підмаренника чіпкого та видів 
гірчаків. 

Характеристики

Вміст діючої речовини флуроксипір, 333 г/л

Хімічна група похідні піридину

Препаративна форма концентрат, що емульгується

Класифікація ВООЗ ІІ клас (високо-токсичний)

ку
курудза сорго

Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Флуроксипір блокує дію гормону росту рослин (ауксину) та впливає на росто-
ві процеси рослинних клітин та на загальні ростові процеси рослин чутливих 
видів бур’янів.
Не застосовувати препарат одразу після заморозків чи при очікуванні замо-
розків у ніч після обробітку. Не використовувати препарат, коли посіви пере-
бувають у стресовому стані (посуха, перезволоження ґрунту та ін.). Темпера-
тура в межах від +8 до +25°С є рекомендованою для використання гербіциду. 
Саме за цих умов рослини бур’янів нормально розвиваються, що сприяє 
активному проникненню гербіциду через листову поверхню та переміщенню 
до точок росту рослини.

Культура, 
об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
л/га

Кукурудза
Однорічні

(в т.ч. підмаренник 
чіпкий)

та деякі багаторічні 
(в т.ч. берізка 

польова) дводольні 
бур’яни

Обприскування посівів 
у фазу 2-5 листків у 

культури
0,5-0,6

Сорго
Обприскування посівів в 
період вегетації у фазі від 

2 до 5 листків
0,3-0,5

Для знищення вегетуючих злісних бур'янів (берізка польова, види 
гірчаків, осотів) після збирання культури, в баковій суміші з Форитом   
можна використовувати Напалм або Напалм Форте. Норми витрати 
залежать від фітосанітарного стану поля після збирання.
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