
Слід застосовувати, 
враховуючи оптимальну 
для обробки фазу розвитку 

бур’янів:
- для багаторічних злакових – 4-5 
листків за висоти рослини 10-20 см;

- для ба- для багаторічних широколистих — фаза 
цвітіння, але до початку старіння;

- для однорічних злакових – при довжині 
листка мінімум 5 см;

- для однорічних широколистих — 
за наявності 2-х справжніх 

листків. 
ООптимальними умовами 
при внесенні препарату 

Можна 
застосовувати у 
бакових сумішах із 

загально-
ввживаними гербіцидами та 
азотними добривами. Перед 
застосуванням необхідно 
перевірити суміш на 

сумісність 
компонентів.

150-200 
л/га 

робочого 
розчину 

Не можна 
обробляти ґрунт 
перед внесенням і 
протягом 7 днів після 
внесення Напалм Форте. 
Слід враховувати різну 
чутливість бур’янів до 
гліфосгліфосатів, ретельно 
підбираючи норму 
витрати, особливо 

в сумішах.

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Норма витрати
робочого розчину

Сумісність Застереження 
у застосуванні

Неселективний гербіцид системноі діі для знищення одно- та багаторічних
злакових та дводольних бур’янів

ш
и
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Препарат нового покоління гліфосатів Напалм Форте 
згубно діє і на надземну, і на кореневу частину 
однорічних і багаторічних, дводольних і злакових 
бур’янів, завдяки чому повністю звільняє поле від бур’янів 
для подальших культур в сівозміні і полегшує збирання 
врожаю.

Властивості препаратуМеханізм дії
При обробці рослин робочий розчин повністю обволікає 
листя рослини, швидко проникає всередину рослин, 
проникаючи до їх коріння, калійна сіль гліфосату починає 
діяти відразу після вживання (обприскування), 
підтвердженням тому є скорочення в два рази періоду 
здобуття результату (12-15 днів при обробці калійною 
сіллю гліфосату). Робочий розчин на основі калійної солі 
гліфосгліфосату щільно (до 100%) обволікає рослину, завдяки 
чому площа контакту гербіциду з рослиною максимальна, 
що гарантує оптимальну кількість проникнення речовини, 
що діє, всередину рослин і результативність вживання 
препарату.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Плодові
та виноградники

ПАРи

Кукурудза

Поля, призначені під посіви
соняшнику, ріпаку, люцерни,

багаторічних трав

Поля, призначені під
посіви ярих зернових,
кукурудзи, соняшнику,
рицини, цукрових буряків,
овочевих, сої, льону

Однорічні злакові та дводольні 
бур’яни

Багаторічні злакові та дводольні 
бур’яни

Одно- та багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Одно- та багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

Однорічні злакові та дводольні 
бур’яни

Багаторічні злакові та дводольні 
бур’яни

За 2 тижні до збирання та 
вологості зерна не більше 30%

Обприскування 
вегетуючих бур’янів 
весною або влітку

Обприскування 
вегетуючих 

бур’янів навесні

Обприскування 
вегетуючих 

бур’янів навесні 
після збирання 
попередників

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту

Обприскування
у період
вегетації

2,0-4,0

2,0-4,0

1,5-3,0

2,0-4,0

2,0-4,0

Десикація 
авіаметодом
2,4 л/га

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб внесення Норми витрати 
препарату, л/га

Вміст діючої
речовини

калійна сіль гліфосату,
550 г/л

Хімічна
група

триазинони

Препаративна
формула

водорозчинний
концентрат

Класифікація
ВООЗ

III клас 
(помірно

небезпечний)

НАПАЛМ Форте

Переваги продукту

Можливість застосування вже при

+5°С.

Можливість застосування незалежно 

від фази розвитку культури.

Довготривалість дії.

Найнижча фітотоксичність серед відомих гербіцидів на 

цукровому буряку.

Ефективність не зменшується, навіть якщо одразу після 

обприскування пройде дощ – змита речовина подіє 

через ґрунт.


