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Селективний післясходовий гербіцид, призначений для
боротьби з однорічними та багаторічними злаковими
бур’янами у посівах сільськогосподарських культур

дл
я ріпаку

Препарат ХАРУМА – забезпечує 
захист посівів від однорічних злакових 
бур’янів від моменту обробки до кінця 
вегетаційного періоду. Ефективність 
препарату може знижуватися за 
випадання опадів упродовж 2 годин 
після обробки. Перші симптоми 
пригнічення пригнічення бур’янів з’являються 
через 7-10 діб після обприскування у 
вигляді пожовтіння верхівок парост-
ків. Повна загибель шкідливої 
рослинності настає через 1-3 тижні 
після обробки.

Властивості препарату
ПОднорічні злакові – лисохвіст, 
метлюг, вівсюг звичайний, просо 
куряче, канаркова трава, мишій 
сизий, мишій зелений, пальчатка 
кров’яна, пажитниця, стоколос, 
тонконіг однорічний, дикі сходи 
зернових. Багаторічні злакові – 
пирій попирій повзучий, цинодот (свинорий) 
пальчастий, гумай, тонконіг 
звичайний, мітлиця біла. 
На дводольні бур’яни Харума не діє.

Спектр діїМеханізм дії
Препарат ХАРУМА – має системну 
дію. Він дуже швидко поглинається 
листям та іншими надземними 
частинами бур’янів і розноситься до 
точок росту паростків і кореневищ. 
Препарат порушує синтез ліпідів, 
що веде до загибелі рослин.

Цукровий

буряк,

соя, ріпак,

соняшник

Картопля

Однорічні 
злакові бур’яни

Багаторічні злакові
бур’яни

Пирій повзучий

Обприскування у період їх активного 
росту (у фазу від 2-4 листків 
до початку кущіння)

Висота пирію 10-15 см

0,5-0,7

0,8-1,2

1/60

1/60

200-300
л/га

ННа буряках ХАРУМУ можна 
застосовувати в бакових сумішах 
з гербіцидами, призначеними для 
знищення дводольних бур’янів, а 

також піретроїдними 
інсектицидами. Для перевірки 
сумісності з іншими пестицидами 
ререкомендується спочатку 
провести дрібноділянкові 

випробування.

ННайкращі результати дає 
обприскування активно ростучих 
бур’янів. Важливо, щоб у період 

застосування препарату на них була 
достатня кількість листя для 
швидкого поглинання діючої 
речовини. Не рекомендується 
оброобробляти гербіцидом культури в 
стані стресу внаслідок приморозків, 
вітру, пошкодження шкідниками, 
недостатнього живлення, 

внесення раніше 
гербіцидів.

ППісля застосування 
препарату не 
рекомендується 
проводити міжрядні 
культивації. Оскільки це 
може зменшити його 
гербіцидну дію.

Норми витрат 
та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
внесення

Норми витрати 
препарату, кг/га

Кількість 
обробок

Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Норма
витрати
робочого
розчину

Сумісність Застереження 
у застосуванні

Вміст діючої
речовини

хізалофоп-
П-етил, 
125 г/л

Хімічна
група

належить до похідних
2-(4-арилоксифенокси)
пропіонових кислот

Препаративна
формула

концентрат
емульсії

Класифікація
ВООЗ

ІІ клас 
(високо
токсичний)

ХАРУМА

Переваги продукту

Швидко поглинається 

рослиною.
Ефективна дія за 

широкого спектру 

температур.

Ефективно бореться  з 

усіма видами однорічних 

і багаторічних злакових 

бур’янів.

Широкий спектр 

використання на різних 

культурах.

Знищення не тільки 

надземної частини, а й 

кореневої системи 

Застосування без 

обмежень в період 

вегетації  культури.

Не проявляє фітотоксичність на наступні культури у 

сівозміні.


