
ХЛОРИС, ЕН*

Протруювання насіння 
рекомендується 

проводити за 7-14 днів 
до посіву.

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

провести попередній 
тест на змішуваність. 

Контактно-системний фунгіцид для протруювання насіння 
озимої пшениці від комплексу хвороб

Повний  контроль кореневих гнилей.

Механізм дії Властивості
препарату 

Рекомендації щодо застосування

Фузаріозно-
гельмінтоспоріозна  
коренева гниль,  
сажкові хвороби,  
снігова пліснява,  
плямистості листя

Обробка
насіння перед 
висіванням

Високоефективний фунгiцидний захист  насiння з 
одночасною дезінфекцiєю ґрунту та насіння.

Препарат Хлорис, ЕН містить дві діючі речовини – прохлораз та тебуконазол, ці дві діючі 
речовини взаємодоповнюють одна одну,  тим самим  підвищують ефективність 
протруйника. Тебуконазол та прохлораз  належать до різних хімічних груп і 
характеризуються різними механізмами дії на патогени. 
ТТебуконазол – знищує поверхневу і внутрішню інфекцію, завдяки чому є 
високоефективним проти сажкових хвороб, фузаріозної та гельмінтоспоріозної 
кореневих гнилей, септоріозу проростків. Він має добре виражену системну дію, 
проникає у проросток, що забезпечує надійний захист протягом періоду від 

Прохлораз – належить до групи імідазолів та має контактну і трансламінарну дію, 
проникає в насіннєві оболонки й знищує поверхневу інфекцію, дезінфікуючи зерно від 
грибів, що містяться на поверхні насіння і в алейроновому шарі. Також знезаражує ґрунт 
навколо насінини та кореневої системи проростка, що дуже важливо для отримання 
здорових рослин з максимальною продуктивністю. Ця діюча речовина має високу 
ефективність проти фузаріозної, гельмінтоспоріозної та інших видів кореневих і 
прикореневих гнилей, сітчастої та темно-бурої плямистостей листя, активно діє проти 
сніснігової плісняви.

Ефективний контроль сажкових хвороб та снiгової 
плiсняви.

Захищає первинну кореневу систему рослини та 
сприяє збiльшенню кiлькостi продуктивних стебел.

Завдяки унікальним 
властивостям, прот-
рруйник Хлорис, ЕН  
високоефективний як 
проти насіннєвих, так і 
проти ґрунтових 
інфекцій, які уражують 
всі основні види 
зернових культур на 
ранніх фазах рранніх фазах розвитку.

Особливості застосування

10 л/т
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Класифікація 
ВООЗ

Вміст діючої 
речовини 

тебуконазол, 15 г/л +
прохлораз, 60 г/л

емульсія для
обробки насіння
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Переваги продукту 


