
200-300
л/га

ССумісний з більшістю 
препаратів. Однак в 
кожному конкретному 
випадку необхідно 
попередньо 

проконсультуватись з 
менеджером.

Найвищий рівень ефективності гербіцидної дії 
досягається при обробці посівів в ранні фази розвитку 
бур’янів. Зокрема, однорічні бур’яни найкраще знищую-
ться у стадії 2-4 листків; багаторічні – у період їх 

найбільш чутливої стадії розвитку: для берізки польової 
це 5-10 см довжини паростків, для осоту рожевого – 
сстадія розетки (4-6 листків). Норми витрати на ячмені 
слід встановлювати з урахуванням чисельності бур’янів 
та стану посівів культурних рослин. При невисокій 
чисельності тільки чутливих шкодочинних рослин (до 
10 шт/м.кв.) та при добре розвинутих культурних 

рослинах в посівах, препарат доцільно 
використовувати 

з нормою витрз нормою витрати 0,5 л/га, в разі високої чисель-
ності – 0,7 л/га.

Оптимальна температура 
внесення - 

+10° …25°С. Прохолодна 
погода уповільнює 
видиму дію препарату.

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Норма
витрати
робочого
розчину

Сумісність Застереження 
у застосуванні

дл
я ячменю

дл

я к
укурудзи

Післясходовий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних
дводольних бур’янів в посівах зернових та кукурудзи

дл
я пшениці

Повна загибель бур’янів наступає через 
7-15 днів залежно від погодних умов і фази 
розвитку бур’янистих рослин на момент 
обробки.

Властивості препарату
Найчутливіші бур’яни:
амбрамброзія полинолиста, волошка синя, 
гірчиця польова, грицики звичайні, 
кучерявець Софії, зірочник середній, 
талабан польовий, підмаренник чіпкий, 
полин звичайний, редька дика, рутка 
лікарська, спориш звичайний, осот 
польовий, хрінниця крупковидна, шпергель 
звичайний, щавель звичайний, щавель горобиний, різні види 
галінсог, лутиг, лободи.
Помірно чутливі бур’яни:
осот щетинистий, осот жовтий польовий, 
осот рожевий, берізка польова, дурман 
звичайний, паслін чорний, ромашка 
непахуча, різні види гірчаку, щириць та 
жабрію.
Стійкі бур’яни:
різні види веронік.

Спектр діїМеханізм дії

2,4-Д і дикамба належать до синтетичних 
ауксинів, проникають у рослини через 
тканини надземних органів та коренів, 
активно гальмують ріст і поділ клітин, 
порушують в них білковий та ліпідний 
обмін, що призводить до загибелі листків та 
кореневої системи бур’янів. Саме загибель 
кореневої сискореневої системи є головним важелем у 
боротьбі проти багаторічних бур’янів.

Норми витрат 
та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

0,75-1,0 

0,75-1,0 

1,0-1,2 Ячмінь

Кукурудза

Пшениця

1

1

1

Обприскування посівів від фази 
кущіння до виходу у трубкуОднорічні та 

багаторічні 
дво-

дольні бур’яни, 
у т. ч. стійкі до
препаратів на 

Обприскування бур’янів у фазі 
3-5 листків культури

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
внесення

Норми витрати 
препарату,
л/га

Кількість 
обробок

Вміст діючої
речовини

дикамба у формі
диметиламінної солі, 120 г/л;
2,4-Д у формі диметиламінної 

солі, 344 г/л

Хімічна
група

похідні бензойної
кислоти +

аріалканкарбонової 

Препаративна
формула

водорозчинний
концентрат 

Класифікація
ВООЗ

ІІІ клас 
(помірно
токсичний)

ДИКАМБА ФОРТЕ

Переваги продукту

Знищує більш ніж 200 видів однорічних та багаторічних 

дводольних культур, у т. ч. стійких до 2,4-Д.
Ефективно контролює шкодочинні коренепаросткові види 

бур’янів – осот, будяк, берізку.

Не має післядії на наступні культури. Швидка та довготривала гербіцидна дія.


