
ППрепарат можна використовувати 
в бакових сумішах з більшістю 

пестицидів, однак перед цим необхідно 
провести пробне змішування. Не 

рекомендується змішувати препарат з 
пестицидами, які утворюють 

сильнолужне середовище. Гербіцид 
моможна вносити в ґрунт з мінеральними 
добривами і гербіцидами, однак для 
останніх, перед застосуванням  в 
бакових сумішах, рекомендується 
робити перевірку сумісності. 

200-400 
л/га

Обприскування слід проводити при 
температурі повітря в межах від +8°С до +25°
С, за швидкості вітру не вище  3 м/сек при 

дрібнокрапельному 
і 4 мі 4 м/сек при крупнокрапельному 

обприскуванні. Після застосування препарату, 
восени того самого року можна висівати озимі 
пшеницю і ячмінь, райграс, а також озимий 
ріпак після оранки. Наступної весни після 

оранки можна висівати соняшник, сою, сорго, 
ріпак, люцерну. Чутливі культури (буряки, горох) 

моможна висівати через 
18 місяців після застосування препарату.

Зона саніЗона санітарного розриву 
від населених пунктів, 

тваринницьких комплексів, 
місць проведення ручних 
робіт, водойм та зон 

відпочинку повинна бути 
не меншою ніж 300 м. 

Рекомендації щодо застосування

Особливості  застосування

Норма витрати робочого
розчину

Сумісність Застереження  у застосуванні

Селективний системний післясходовий гербіцид для контролю
однорічних та багаторічних широколистих бур’янів у посівах
кукурудзи

дл

я к
укурудзи

Однорічні бур’яни:

редьредька дика, жовтець польовий, гірчак почечуйний, 

гірчиця польова, канатник Теофраста, зірочник середній, 

осот жовтий, портулак городній, амброзія полинолиста, 

редька біла, щириця (види), дурман звичайний, паслін 

чорний, галінсога дрібноквіткова, лобода (види), суріпиця 

звичайна, триреберник непахучий, жабрій звичайний.

Багаторічні бур’яни:

берізберізка польова, осот польовий.

Спектр діїМеханізм дії
Мезотріон блокує дію важливого рослинного ензиму та 

запобігає формуванню каротиноїдів у рослин бур’янів. Без 

каротиноїдів світлова енергія та побічні продукти 

фотосинтезу руйнують хлорофіл та клітинні мембрани. У 

результаті відбувається швидке знебарвлення листків, 

слідом – некроз та загибель бур’янів. Діюча речовина 

мезотріон швидко проникає у рослину через листя, корені 

та пата пагони, і спричинює зупинку росту чутливих бур’янів 

протягом 1-2 днів після застосування та повне їх знищення 

протягом 2-х тижнів. 

Норми витрат 
та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Кукурудза
Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни

Обприскування у фазу 
3-8 листків культури

0,25 л/га + 0,25 
л/га ПАР

1

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
обробки

Норми витрати 
препарату, л/га

Кратність 
обробок

Вміст діючої
речовини

мезотріон, 
480 г/л

Хімічна
група

трикетони

Препаративна
формула

концентрат
суспензії

Класифікація
ВООЗ

ІІІ клас 
(помірно

небезпечний)

СУМАРО, КС

Переваги продукту

Контролює бур’яни, стійкі до інших гербіцидів (наприклад, 

паслін чорний).
Попереджує виникнення резистентності до препаратів із 

групи сульфонілсечовин.

Швидка та пролонгована дія, що запобігає появі наступних 

хвиль бур’янів.

Може використовуватися на різних стадіях розвитку 

культури і бур’янів.


