
З метою досягнення високої 
якості  захисту рослин від хво-
роб, рекомендується протрую-
вати насіння, попередньо очи-
щене від пилу та сміття, чим 
забезпечується хороше прили-

пання препарату.

Допосівна обробка насіння: про-
труювання насіння проводити 
водною суспензією препарату з 

розрахунку 8-10 л води 
на тонну насіння.  

Препарат можна використову-
вати  в бакових сумішах з прот-
руйниками фунгіцидної  дії, од-
нак при цьому рекомендується 
провести тест на сумісність пе-

стицидів.

Норма витрати робочого розчину Сумісність

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Пшениця

Кукурудза

Соняшник

Буряки 
цукрові

Культура, 
об’єкт, 

що обробляється

Шкодочинний  об’єкт

Хрущі, дротяники, совки

Комплекс ґрунтових та наземних 
шкідників сходів

Злакові мухи, цикадки, попелиці, 
трипси, совки,
хлібна жужелиця

Обробка насіння перед 
висіванням на насіннєвих 

заводах

0,5-1,0

3,5-5,0

4,5-7,0

75-150 
мл/100 тис.
насінин

Спосіб і час 
обробки
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витрати 

препарату, л/т

Норми витрат 
та строки застосування

Латина    розподіляється    росли-
ною  дуже  рівномірно і  забезпе-
чує тривалу  дію  проти шкідників 
– 35-40 діб.   – 35-40 діб.   Надійний захист від 
комплексу ґрунтових та листових 
шкідників сходів, в т. ч. знищує 
личинки травневого хруща.

Шведська муха,   блішки, не-
справжні дротяники, дротяники, 
личинки травневого хруща, 
мідляки, сірий буряковий дов-
ггоносик, совки, злакові мухи, 
цикадки, попелиці, трипси, 
хлібна жужелиця.

Належить до хімічного класу нео-
нікотиноїдів – надзвичайно ефек-
тивних діючих речовин.

Добре комбінується з фунгіцид-
ними протруйниками.

Клотіанідин поглинається коре-
невою системою рослини, під 
час її проросчас її проростання клотіанідин 
спрямовується в листя. Латина 
діє на натрієві канали нервової 
системи шкідників, внаслідок 
чого блокується передача нер-
вововового імпульсу і, як результат, 
комаха гине. Діюча речовина 
завдяки своїй мобільності рів-
номірно розподіляється по всій 
рослині, що гарантує кращу дію.

Тривала захисна дія (45 днів).

Контролює основних шкідни-
ків насіння та сходів навіть за 
складних умов. Діюча речови-
на максимально довго знахо-
диться на поведиться на поверхні насінини та 
забезпечує ефективний захист. 
Препарат протягом тривалого 
часу впевнено контролює дро-
тяників, мух, совок, личинок 
хрущів тощо.

Механізм дії Властивості препаратуСпектр дії

Переваги продукту

клотіанідин,
600 г/л

неонікотиноїди концентрат, 
який тече, для 
обробки насіння

III клас 
(малотоксичний)

Вміст діючої 
речовини

Хімічна 
група

Препаративна 
форма

Класифікація 
ВООЗ

Системний   інсектицид-протруйник   з   пролонгованою  дією 
для боротьби  з комплексом  ґрунтових та  наземних шкідників 
сходів у  посівах пшениці, кукурудзи, соняшнику та цукрового 
буряку шляхом протруювання насіння
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