
Робочий розчин необхідно викори-
стати протягом декількох годин після 
приготування. Можливо застосову-
вати завчасно (за 3-4 тижні), а також 
безпосередньо перед посівом.

Можна застосовувати у бакових сумі-
шах із протруйниками фунгіцидної дії, 
а також додавати комплекс мікродо-
брив. Проте в кожному конкретному 
випадку необхідно перевіряти препа-

рати на сумісність.

Застереження у застосуванні

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Бурякі 
цукрові

Соняшник

Озима 
пшениця

Кукурудза

Соя

Культура, 
об’єкт, 

що обробляється

Шкодочинний  об’єкт

Комплекс шкідників сходів

Дротяники, несправжні дротяники, сірий і пів-
денний буряковий довгоносики, мідляки,

попелиці

Дротяники, довгоносики, блішки, щитоноска, 
піщаний мідляк, бурякова крихітка, личинки

хрущів, попелиці

5 л на 8-10 л води 
на тонну насіння 

(12 мл на одну посівну)

6-9 л/т

0,4-0,7 
л/т

6-9 л/т

1,3-1,7  л/т

Норми 
витрати 
препарату

Норми витрат та строки застосування

Системна дія і помірна розчинність 
речовини, що діє, забезпечують за-
хист посівів впродовж 6-8 тижнів.

Відсутність негативної дії на посівні якості насіння 
(включаючи те насіння, яке зберігалося протягом року 
після обробки).

Рівномірний захисний ефект, який усуває необхідність 
обробки молодих посівів, знижуючи пестицидне наван-
таження.

Збереження оптимальної густоти 
молодих рослин при мінімальній 
витраті насінного матеріалу.

Висока толерантність норм витрат 
препарату, що рекоменду-
ються, до всіх сортів цукрового 
буряку.

Препарат МЕТАКСА діє на нервову систему комах, бло-
куючи рух нервових сигналів між нервовими закінчен-
нями, внаслідок чого комаха перестає харчуватися і 
гине. Такий механізм дії виключає розвиток перехрес-
ної стійкості до цього препарату.

Діє проти комплексу шкідників для захисту цукрових 
буряків та соняшнику. Має високий рівень безпеки для 
персоналу. Характеризується широким спектром ак-
тивності, швидким проникненням в рослину через 
листя та корені, термостабільністю та високою роз-
чинністю у воді.

Механізм дії Властивості препарату

Переваги продукту

тіаметоксам, 
350 г/л

неонікотиноїди концентрат, який 
тече, дляобробки 
насіння (ТН)

III клас 
(помірно 

небезпечний)

Вміст діючої 
речовини

Хімічна 
група

Препаративна 
форма

Класифікація 
ВООЗ

Протруйник інсектицидної контактно-кишкової дії з подов-
женою активністю проти комплексу шкідників для захисту 
цукрових буряків, соняшнику та кукурудзи, з високим рівнем 
безпеки для персоналу
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