
Сумісний з більшістю 
препаратів. Однак у кожному 
конкретному випадку, перед 
приготуванням бакової 

суміші, слід провести пробне 
випробування на сумісність.

200-300 
л/га

ННа ефективність препарату 
впливає якість обробітку ґрунту. 

Найбільший ефект досягається, коли ґрунт 
перед внесенням препарату знаходиться у 
дрібногрудочковатому стані з ретельно 
подрібненими рослинними рештками. 
Препарат вноситься до появи сходів 
кукультури. В посушливих умовах гербіцид 

вноситься під боронування або 
передпосівну культивацію на глибину до 5 
см. Чим важчий механічний склад та 
більший вміст гумусу, тим більша норма 

витрати препарату.

ППід час прохолодної 
погоди та високої вологості 
ґрунту препарат може 

пригнічувати посіви соняшнику. 
Тому з метою уникнення 

фітотоксичності препарату, при 
таких погодних умовах його 

неонеобхідно застосовувати в баковій 
суміші з препаратами на основі 

прометрину.

Рекомендації щодо застосування

Особливості 
астосування

Норма
витрати
робочого
розчину

Сумісність Застереження у застосуванні

Селективний ґрунтовий гербіцид для захисту посівів кукурудзи,
соняшнику та сої від однорічних дводольних та злакових бур’янів
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Властивості препарату
Препарат Сахара розкладається в 
ґрунті протягом одного 
вегетаційного періоду та не впливає 
на наступні культури сівозміни.

Однорічні злакові бур’яни:
плоскуха звичайна, мишій (щетинник) 
сизий, мишій зелений, росичка, 
пажитниця (плевел), просо куряче та 
ін.
Однорічні дводольні бур’яни:
щириця, амбрщириця, амброзія, грицики звичайні, 
лобода біла, дурман, галінсога, 
ромашка, гірчак, паслін чорний, 
портулак городній, зірочник середній, 
рутка лікарська, жабрій канадський, 
канатник Теофраста, лутига.
Багаторічні бур’яни:
оосот рожевий (сходи з насіння), гумай 
або сорго алепське (сходи з насіння).

Спектр діїМеханізм дії
Після внесення в ґрунт гербіцид 
залишається у верхньому шарі. Діюча 
речовина препарату – ацетохлор – 
діє на проростаючі бур’яни, проникає 
у тканини шилець і коренів, активно 
гальмує ріст і поділ клітин, порушує в 
них білковий та ліпідний обмін. 
ПоПорушення обміну речовин, 
спричинене ацетохлором, є 
незворотнім процесом, в результаті 
чого проростки зупиняють ріст та 
гинуть, не з’являючись на поверхні 
ґрунту. При дотриманні технології 
внесення препарату, САХАРА 
забзабезпечує відсутність бур’янів 
протягом 4-8 тижнів.

Норми витрат 
та строки застосування

Культура,об’єкт, 
що обробляється

Кукурудза

Соняшник

Соя

Однорічні дводольні 
та злакові бур’яни, 
деякі багаторічні 

Обприскування ґрунту 
до посіву, одночасно з 
висіванням або до 
появи сходів культури 
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Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
внесення

Норми витрати 
препарату, л/га

Кількість 
обробок

Вміст діючої
речовини

ацетохлор, 
900 г/л

Хімічна
група

хлорацетаніліди

Препаративна
формула

концентрат
емульсії

Класифікація
ВООЗ

ІІ клас 
(високо
токсичний)

САХАРА

Переваги продукту

Широкий спектр дії проти злакових та деяких 
дводольних бур’янів.

Тривалий період захисної дії.

Не впливає на наступні культури сівозміни.


