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Післясходовий гербіцид на посівах кукурудзи на зерно
і силос проти однорічних та багаторічних злакових та
однорічних дводольних бур’янів

Препарат МУССОН є безпечним для 
культури в усі фази рекомендованого 
застосування.

Властивості препарату
Найчутливіші бур’яни:
вівсюг звичайний, гірчиця вівсюг звичайний, гірчиця (види), грицики 
звичайні, зірочник середній, куряче просо, 
мишій (види), пальчатка (види), пирій 
повзучий, портулак городній, просо (види), 
редька дика, роман польовий, ромашка 
(види), щириця біла, щириця звичайна.
Помірно чутливі бур’яни:
амбрамброзія (види), гірчак почечуйний, щириця 
лободовидна.
Стійкі бур’яни:
гірчак ргірчак розлогий, кропива глуха пурпурна, 
курячі очка польові, осот городній, 
підмаренник чіпкий, пролістник 
однорічний, чистець болотний, чистець 
звичайний, шпергель звичайний, лобода 
біла.

Спектр діїМеханізм дії
Починає поглинатись листям і стеблами 
відразу після застосування, завдяки високій 
системності швидко переміщується до 
кореневої системи. Припиняє поділ клітин 
шляхом блокування ферменту 
ацетолактазсинтетази, що відповідає за 
біосинтез основних амінокислот. 
ОброОброблені бур’яни швидко зупиняють ріст, 
набуваючи через 1 тиждень червонуватого 
відтінку. Повна загибель бур’янис-
тих рослин настає приблизно через 
3 тижні. Знищує лише ті бур’яни, які зійшли 
до моменту обробки.

Кукурудза

Багаторічні 
злакові (гумай, 
пирій) бур’яни

Однорічні злакові 
та дводольні 
бур’яни

Обприскування посівів за 
висоти 15-25 см у 

бур’янів (та у фазі 3-10 
листків культури)

Обприскування посівів у 
фазі 1-4 листків у бур’янів 
( 3-10 листків культури)

1,25 

1,0

1

200-300 л/га

Для ефективноДля ефективного знищення 
злакових бур’янів препарат можна 
застосовувати разом з гербіцидами 
на основі сульфонілсечовин та 

дикамби. При приготуванні бакової 
суміші препарат Муссон вносять в 
бак обприскувача першим. Однак в 
кокожному конкретному випадку 
бажано провести додаткову 

перевірку препаратів на сумісність.

Обробку слід провОбробку слід проводити в період 
інтенсивного росту бур’янів та при фазі 
розвитку кукурудзи 4-10 листків за 

умови, що культура не екранує бур’яни 
від робочого розчину. Ідеальні умови 

для застосування гербіциду: 
температура повітря 

+15…+25°С при оптимальній в+15…+25°С при оптимальній вологості 
ґрунту та повітря.

Оптимальна 
температура внесення – 
+10°…25°С. Прохолодна 
погода уповільнює 
видиму дію препарату.

Норми витрат 
та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
обробки

Норми витрати 
препарату, л/га

Кількість 
обробок

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Норма
витрати
робочого
розчину

Сумісність Застереження 
у застосуванні

Вміст діючої
речовини

кнікосульфурон, 
40 г/л

Хімічна
група

сульфонілсечовини

Препаративна
формула

концентрат

емульсії

Класифікація
ВООЗ

IІІІ клас 
(помірно токсичний).
Слаботоксичний
для птахів та бджіл,
ттоксичний для риб

МУССОН

Переваги продукту

Високоселективний препарат для знищення злісних 

злакових бур’янів в посівах кукурудзи.

Можливість застосування у широкому діапазоні фаз 

розвитку кукурудзи – від 3 до 10 листків.

Зручний у застосуванні, не потребує додаткових 

прилипачів.
Діє проти бур’янів, які проростають як з насіння, так і з 

кореневищ.


