
БАНТЕН, РК дл
я сої

дл
я гороху

Селективний контактний післясходовий гербіцид для контролю
однорічних широколистих бур’янів, в т. ч. стійких до 2М-4Х
у посівах сої та гороху

Вміст діючої
речовини

бентазон, 
480 г/л

Хімічна
група

похідна
тіадіазинів

Препаративна
формула

розчинний
концентрат

Класифікація
ВООЗ

III клас 
(помірно 
небезпечний)

1,5-3,0

2,0-3,0

Соя

Горох

1

1

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Норма
витрати
робочого
розчину

Сумісність Застереження  у застосуванні

Властивості препаратуСпектр діїМеханізм дії
Бентазон має виражену 
контактну  дію і поглинається 
переважно зеленими частинами 
рослин. Діюча речовина 
порушує процес фотосинтезу. 
Відмирання бур’янів 

Більшість наявних 
широколистих бур’янів, в тому 
числі і такі  бур’яни, як паслін 
чорний, лобода біла, види 
щириці, види дурнишника, види 
дурману, череда колюча, 
гірчиця польова. 

Є контактним гербіцидом і 
поглинається переважно 
зеленими частинами рослин. 
Для досягнення хороших 
результатів листя і стебла 
бур’янів повинні бути достатньо 
змочені гербіцидом. Відмирання 
бубур’янів відбувається дещо 
повільніше, ніж при 
використанні гербіцидів з інших 
груп. Холодна погода 
уповільнює наступ дії цього 
гербіциду. 

Препарат  не впливає на 
послідуючі  культури сівозміни, 
оскільки його період 
напіврозпаду за нормальних 
погодних умов складає близько 
30 діб. 

Повністю знищує однорічні 
дводольні, в тому числі стійкі до 
2,4-Д і 2М-4Х бур’яниеріод 
напіврозпаду за нормальних 
погодних умов складає близько 
30 діб. 

Відмінно діє проти дводольних 
бур’янів в наступних культурах: 
зернові (ячмінь, пшениця), 
зернові з підсівом (конюшина, 
люцерна), бобові (конюшина, 
люцерна), зернобобові (соя, 

Однорічні 
дводольні бур’яни

Обприскування у фазу 1-3 
справжніх листків культури

Обприскування у фазу 5-6 
листків культури

Норми витрат 
та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
обробки

Норми витрати 
препарату, кг/га

Кількість 
обробок

Гербіцид можна вносити з
мінеральнимидобривами та
іншими гербіцидами, однак
для останніх, перед
застосуванням
в бакових сумішах,
ререкомендується

робити перевірку сумісності.

200-400 
л/га

Обприскування слід проводити при 
температурі повітря в межах від 
+10°С до +25°С, за швидкості вітру 

не вище 3 м/сек при 
дрібнокрапельному і 4 м/сек
при крупнокрапельному 

обприскуванні.

Зона санітарного розриву від 
населених пунктів, 

тваринницьких комплексів,
місць проведення ручних 
робіт, водойм та зон 

відпочинку повинна бути не
меншою ніж 300 м.

Переваги продукту


