
Протруювання насіння проводи-
ти водною суспензією препара-
ту з розрахунку  8-10 л води на 

тонну насіння.

Препарат можна використову-
вати  в бакових сумішах з інши-
ми  протруйниками, однак при 
цьому рекомендується провести 
тест на сумісність пестицидів.

Норма витрати робочого розчину Сумісність

Рекомендації щодо застосування
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Характеризується  надійним   захи-
стом насіння і молодих рослин від 
внутрішньої й зовнішньої інфекцій.

Поглинання   препарату   не   зале-
жить від  температури та  вологос-
ті ґрунту.

Широкий спектр дії (коренеїд, ко-
реневі гнилі, фітофтороз та перо-
носпороз).

Оброблене   насіння   зберігається 
до наступного сезону, не втрача-
ючи схожості.

Тривала захисна дія (45 днів). Не фітотоксичний по відношенню 
до насіння та проростків.

Механізм дії Властивості препаратуСпектр дії
Препарат Арес – системний фун-
гіцид захисної та терапевтичної дії. 
Знищує збудників грибкових захво-
рювань, які знаходяться як в сере-
дині, так і на поверхні насіння. Дію-
ча речовина поширюється в ґча речовина поширюється в ґрунті 
навколо насіння під час проростан-
ня, абсорбується корінням і розно-
ситься по всій рослині. 

Несправжня борошниста роса, 
вертицильоз, біла гниль, коре-
неїд, кореневі гнилі.

Діючій       речовині       притаманна 
системна   дія   і  помірна   розчин-
ність,  що усуває  необхідність об-
прискування      посівів   на   ранніх 
стадіях,   зменшуючи   тим    самим 
пестицидне  навантаження на  до-
вкілля.  вкілля.  Термін  захисної  дії  сходів 
зазначених  культур від  комплексу 
хвороб сходів залежить від темпе-
ратури та  вологості ґрунту і  скла-
дає  до 35-40 днів. 

Переваги продукту

металаксил-М, 
350 г/л

феніламіди концентрат, 
який тече, для 
обробки насіння

III клас 
(малотоксичний)

Вміст діючої 
речовини

Хімічна 
група

Препаративна 
форма

Класифікація 
ВООЗ

Системний  фунгіцидний протруйник   захисної та   лікувальної 
дії. Призначений для боротьби з комплексом збудників хвороб 
на посівах соняшнику та  кукурудзи шляхом протруювання на-
сіння
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