
При протруюванні препаратом на-
сіння має бути неушкодженим, чи-
стим та не містити домішок. Під час 
нанесення необхідно контролю-
вати якість протруювання (візуаль-
ний контроль, рівномірність покрит-
ття зерна) за ступенем фарбування та 
норми витрати препарату. Не прот-
руювати насіння, що оброблене ін-

шим препаратом.

Сумісний з плівкоутворюючими 
складами біологічно активних речо-
вин, а також іншими протруйниками 
насіння, що мають нейтральну ре-
акцію. Не сумісний з протруйника-
ми на основі органічних розчинни-
ків. ків. Однак у кожному конкретному 
випадку необхідно провести проб-
не змішування для перевірки на су-

місність.
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Тверда сажка, септоріоз, 
фузаріозні і гельмінтоспоріоз-
ні кореневі гнилі, пліснявіння 
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Універсальний двоком-
понентний препарат для 
обробки насіння всіх зер-
нових культур.

Покращує потік насіння в 
сівалці.

Поступово     поглинаєть-
ся рослиною, тим самим 
діє довше  як на  внутріш-
ню, так і  на  зовнішню ін-
фекцію.

Має сприятливий фізіоло-
гічний  вплив  на   захище-
ну   культуру,  підвищуючи 
продуктивну    кущистість, 
озерненості колоса.

Допускається    протрую-
вання    як   безпосереднє 
перед  посівом,  так  і  за-
вчасне.

Не    створюється   ризику 
виникнення фітотоксич-
ності.

Відсутність   пилення  при 
протравленні та сівбі.

Не    токсичний    для    те-
плокровних тварин.

Механізм дії Властивості препарату
Препарат БАСТІОН являється ефективним препаратом 
у боротьбі з кореневими гнилями та сажковими хворо-
бами на пшениці, ячмені та вівсі, що поширюються з на-
сінням і ґрунтом.

Препарат БАСТІОН ефективний препарат у боротьбі з 
кореневими гнилями та сажкових хворобами на пше-
ниці, ячмені і вівсі. Препарат також захищає насіння та 
сходи від інших хвороб, і володіє побічною дією про-
ти таких захворювань, як карликова головня, септо-
ріоз, різні гнилі та плямистості, а також ранні прояви 
борошнистої роси (до виходу в трубку). При дотри-
манні норми витрманні норми витрат препарату, БАСТІОН не затримує 
і не гальмує проростання насіння, дозволяє скороти-
ти норму висіву, при цьому збільшує продуктивну ку-
щистість.

Переваги продукту

6,3 г/л ципроконазол 
+ 30 г/л 

дифеноконазол

триазоли концентрат 
суспензії, що 
тече (ТН)

III клас 
(помірно

 небезпечний)

Вміст діючої 
речовини

Хімічна 
група

Препаративна 
форма

Класифікація 
ВООЗ

Комбінований  фунгіцидний  протруйник  для  захисту  насіння 
зернових колосових культур від грибкових захворювань
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