
ППродукт сумісний 
з іншими препаратами. 
Але в будь-якому випадку 
перед застосуванням 

рекомендується провести 
попередній тест на 
змішуваність.

200-300 
л/га

ППанголін, ВГ є безпечним для всіх 
видів буряків на будь-якій стадії росту за 
умови, що буряки не перебувають у стані 
стресу. Оптимальна температура для 
обприскування – +15°С - +25°С під час 
внесення та декількох годин після нього. 
Якщо температура вища +25°С або нижча 
+10°С пр+10°С протягом 3–5 годин після внесення, 

швидкість метаболізму в культурі 
зменшується. Це може призвести до 

тимчасового пожовтіння листя буряків. Ці 
симптоми зникають протягом 10 днів, не 
впливаючи на подальший розвиток 
культури, врожай та вміст цукру.

Не застосовувати 
пізніше зазначеного у 
таблиці строку 
останньої обробки 
до збирання врожаю.

Рекомендації щодо застосування

Особливості 
астосування

Норма
витрати
робочого
розчину

Сумісність Застереження 
у застосуванні

Системний гербіцид для надійного контролю широкого спектру
бур’янів у посівах цукрових буряків 

дл

я ц
ук. буряків

Однорічні дводольні бур’яни. 
Більшість бур’янів найкраще 
знищуються, якщо препарат 
використовується у період від стадії 
сім’ядолі до стадії 2-х листків. 
Внесення на пізніших стадіях буде 
менш ефективним, деякі бур’яни не 
бубудуть знищені, а лише зупиняться у 
своєму рості.

Препарат Панголін, ВГ високо-
селективний до цукрових буряків як 
сам, так і в сумішах, навіть на ранніх 
критичних стадіях розвитку культури 
(за умови використання згідно 
рекомендацій).
Завдяки Завдяки такій властивості препарату 
Панголін ВГ, є можливість легко 
підібрати для бакової суміші 
препарат-партнер та норму його 
використання для забезпечення 
підвищеного рівня контролю бур’янів 
і мінімального стресу для культури. 

Спектр дії Властивості препаратуМеханізм дії
Поглинається переважно листям, а 
також коренями бур’янів. Таким 
чином, препарат має системну та 
частчастково ґрунтову активність. 
Потрапивши в рослину, він 
переноситься у точки росту, де у 
чутливих рослин швидко уповільнює 
поділ клітин, зупиняючи ріст.

Норми витрат 
та строки застосування

Культура,
об’єкт, 

що обробляється

Буряки
цукрові

Однорічні 
дводольні 
бур’яни

Обприскування посівів культури 
від фази появи сім’ядоль з 
інтервалом 7-10 днів

30 г/га + 
ПАР Мачо 
0,2 л/га

1

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
і час

обробки

Норми
витрати 
препарату

Кількість
обробок

Вміст діючої
речовини

трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг

Хімічна
група

сульфонілсечовини

Препаративна
формула

водорозчинні

гранули

Класифікація
ВООЗ

ІІІ клас

небезпечності

ПАНГОЛІН, ВГ

Переваги продукту

Суттєве зниження вартості гектарної обробки 
гербіцидами.

Широке вікно внесення.

Надійна дія в умовах сухої погоди. Надійний партнер для розширення спектру 
контролю бур’янів.


