
Властивості препарату
Застосування гербіциду НАПАЛМ в 
якості десиканта сприяє полегшенню 
та прискоренню збирання врожаю та 
зменшує втрати врожаю в 2-3 рази. 
Застосовувати препарат потрібно в 
той час, коли вологість зерна не 
перевищує 30%. Цей момент 
відповідає фазі восвідповідає фазі воскової стиглості 
зерна. Застосування препарату 
дозволяє зменшити вологість зерна 
до 14,5-16%. Одночасно з десика-
цією гербіцид звільняє поля від 
багаторічних бур’янів.

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Норма витрати
робочого розчину

Сумісність Застереження 
у застосуванні

Селективний системний ґрунтовий гербіцид для контролю однорічних 
широколистих бур’янів у посівах сої

для сої

Повністю знищує всі види 
однорічних та багаторічних 
злакових та дводольних бур’янів (в 
тому числі такі злісні багаторічні, як 
пирій повзучий, гумай, осот 
польовий, берізка польова, хвощ 
польовий), а також небажану 
деревно-чадеревно-чагарникову рослинність. 
Застосовується в якості десиканту.

Спектр діїМеханізм дії

200-300 
л/га

ССумісний з більшістю 
гербіцидів. При високій 

чисельності осоту та берізки 
доцільні бакові суміші з 

гербіцидом на основі 2,4-Д. 
Однак у кожному конкретному 
випадку, перед приготуванням 
бабакової суміші, слід провести 
пробне випробування на 

сумісність.

Найкращий ефект застосування 
препарату досягається при 

обприскуванні гербіцидом активно 
вегетуючих бур’янів за їх висоти 
1010-20 см. Швидкість дії препарату 
залежить від температури повітря та 
інших погоднокліматичних умов. 

Оптимальними умовами при внесенні є 
температура від +12°С до +25°С, достатня 
зволоженість ґрунту та відсутність опадів 

протягом трьох годин після 
вневнесення.

Для забДля забезпечення умов 
повного відмирання кореневої 

системи багаторічних 
злакових бур’янів протягом не 

менше 15 днів після 
застосування препарату, 
забороняється проводити 
мемеханічний обробіток ґрунту.

Діюча речовина гербіциду за 
способом дії на рослину належить 
до групи інгібіторів синтезу 
амінокислот і проникає в рослину 
через її активно вегетуючі зелені 
надземні частини. Завдяки 
системним властивостям за 
коркороткий період часу потрапляє в 
усі життєво важливі органи 
рослини (надземні та кореневої 
системи), порушує синтез 
необхідних для росту та розвитку 
амінокислот, що викликає швидке 
припинення росту, хлороз молодих 
листків, відмирання надземних листків, відмирання надземних та 
підземних органів. Через 5-7 днів 
з’являються перші ознаки 
гербіцидного ефекту: спочатку це 
пожовтіння, потім починається 
побуріння та в’янення листя. Повна 
загибель бур’янів наступає через 
114-16 днів, залежно від погодних 
умов та виду бур’янів.

Норми витрат 
та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Поля, призначені
для посіву зернових,
цукрових буряків,
кукурудзи,
картоплі, сої,

соняшнику, ріпаку,
люлюцерни, льону
 овочевих та

баштанних культур,
пари та землі не

сільськогосподарського
призначення

Однорічні 
злакові та 
дводольні 

Багаторічні 
злакові та 
дводольні 

Злісні 
багаторічні 
(свинорий, 

Обприскування 
вегетуючих бур’янів 
весною, за два тижні до 
висівання, після 

висівання, але до сходів 
культури, або восени, 
після збирання 
попереднипопередника

2,0-4,0

4,0-6,0

6,0-8,0

1

1

1

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
внесення

Норми витрати 
препарату,
л/га

Кількість
обробок

Вміст діючої
речовини

ізопропіламінна сіль
гліфосату, 480 г/л

в кислотному еквіваленті 
360 г/л

Хімічна
група

гліцини

Препаративна
формула

водний розчин

Класифікація
ВООЗ

ІІ клас 
(помірно токсичний),
не токсичний
для бджіл

НАПАЛМ

Переваги продукту

Ефективний засіб для знищення 

злісних кореневищних та 

коренепаросткових бур’янів, а також 

небажаної деревно-чагарникової 

рослинності (як наземної, так і 

Застосовується також в якості 

десиканту.

Швидко розкладається в ґрунті на 

безпечні сполуки, дозволяє провести 

посів культурних рослин через 3-7 


