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Переплата на 100 га – 24905 $ 

Ціна захисту? 

Застосування препаратів UKRΛVIT дозволяє 

зменшити собівартість вирощуваних культур та 

збільшити урожайність 
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   Основи захисту картоплі 

- Використовуйте для висаджування картоплі добре 

дреноване поле, яке швидко підсихає після дощу. 
(Найсильніше ураження сходів ризоктоніозом і ранні 
вогнища фітофторозу виникають у знижених місцях); 
- Звільніть поле від бур'янистої рослинності, яка створює 
сприятливий мікроклімат для розвитку патогенів і 
перешкоджає рівномірному нанесенню на бадилля 
пестицидів.  
- Для висаджування використовуйте сертифікований 
матеріал, оскільки його вирощують під суворим 
фітосанітарним контролем, що обмежує передачу насіннєвої 
інфекції; 
- Не висаджуйте картоплю раніше ніж температура й 
вологість ґрунту досягнуть оптимальних показників. Низька 
температура й висока вологість сприяють ураженню сходів 
ризоктоніозом; 
- Стежте за проявами симптомів хвороб на листах картоплі; 
- За допомогою добрив створіть оптимальний для росту 
картоплі агрохімічний фон; 
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Захист картоплі від шкідливих об’єктів  

• Обробка бульб і ґрунту перед і під час висаджування картоплі забезпечує максимальний захист від 

хвороб і шкідників. АС Селектив, Матадор, Матадор Макс 

• Контроль бур’янів у посівах картоплі - грунтові: Антисапа, Антисапа Ліквід, (Датоніт Голд, Панда, 

Стелс, Селефіт екстра), післясходові Тівітус, Квін Стар Макс, Антипирій, Селеніт, Селеніт Макс. 

• Найбільш шкодочинними у період вегетації картоплі є дві хвороби: фітофтороз і альтернаріоз. При 

захисті картоплі від фітофторозу слід керуватися двома головними правилами: початок обприскувань – 

до проявів хвороби в полі; завершення обприскувань – не раніше природнього відмирання бадилля або 

його передзбирального знищення. (Цілитель, Захист, Самшит, Гарт, Делавіт). 

• Контроль шкідників в період вегетації, найпоширенішими якими є Колорадський жук, картопляна міль, 

попелиці (види), та ґрунтові шкідники: Дротяники, личинки хруща й совок. Найбільш дієвими є 

препарати: Антиколорад, Антиколорад Макс, Люкс Максі, АЦ Люкс, Жук ОFF, Колібріс. 

Метою проведення догляду за посівами картоплі є 

забезпечення їхньої чистоти від бур’янів, хвороб та 

шкідників з одночасним підтриманням оптимального 

водно-повітряного режиму ґрунту 
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вразлива рослина 

джерела інфекції 

 (патоген) сприятливі умови 
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ТРИКУТНИК ХВОРОБИ 
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Тіаметоксам 
85% - вегетативна частина 

15% - ГВК 

Флудиоксоніл 
65% - навколо бульби 

25% - у ГВК 

15% - первинні корені 

Ацетаміприд 
90% - ГВК, первинні корені 

10% - вегетативна частина 

Зона активності  

діючих речовин 

Захист бульб від хвороб і шкідників  
АС-Селектив 

комплексний захист картоплі 

Норма витрати -
0,8-1,0 л/т 
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Фактори втрати врожаю 
Погодні умови 

Порушення живлення 

Фізіологічне 
розтріскування  Залізна плямистість  
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Дуплистість  



Фактори втрати врожаю 

Хвороби завжди негативно впливають на якість бульби 

Фітофтороз   Пітіум   Ризоктоніоз   

Вірусні хвороби Анткракноз  Фомоз   
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Що спонукає застосовувати добрива з 

мікроелементами сьогодні? 

дефіцит мікроелементів у ґрунті через низький рівень 

застосування органічних, сидератів, мікроелементних 

добрив 

позитивна динаміка щодо застосування головних 

елементів мінерального живлення (NPK) 

використання сортів інтенсивного типу, котрі 

потребують забезпечення оптимальним збалансованим 

мінеральним живленням 
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NEW ФОСФIТИ 

Переваги фосфітних сполук - це 

багатофункціональний вплив, як добрив, 

фунгіцидів та біостимуляторів на культури 

1. Забезпечують культури фосфором 

2. Проявляють фунгіцидну дію на несправжні гриби, які викликають хвороби - фітофтороз, 

переноспороз, мілдью тощо.  Вони гальмують проростання гіфів патогенних грибів і 

спороутворення. 

3. Проявляють стимулюючу дію - активують (експресія) гени, які беруть участь у відповідь на 

стрес, поліпшують синтез у рослинах фітоалексинів - природних захисників імунітету 

4. Посилює біохімічні процеси, сприяє зростанню клітинної стінки та захисту культур 

5. Легкодоступний культурам, безпечний та має низький рівень фітотоксичності  
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Переваги фосфітів 

• -швидке поглинання (корінням, листям, стеблами) 

  

• фосфат (H2PO4 
-)  

• 50% абсорбція:  5 днів після обробки 

• 10% абсорбція:  16 годин після обробки                             

 

• фосфіт   (H2PO3
-) 

• 90-98% абсорбція:  3-20 годин після обробки 



Що ми зробили? 

Показники UKRΛVIT по господарству ФГ «Шегедин» в розрізі 

по роках 

Роки  2016 2017 2018 2019 

Урожайність, т/га 26,4 40 27 ? 

Застосувуючи препарати та мікродобрива  

UKRΛVIT ми збільшуємо урожайність та 

примножуємо прибутки господарства 
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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ТА ПІДЖИВЛЕНЬ КАРТОПЛІ 

Фаза застосування Препарат Діюча речовина Норма витрати, л,кг/га 

Обробка бульб АС Селектив тіаметоксам, 100 г/л + ацетаміприд, 100 г/л + флудиоксоніл, 20 г/л 1,0 

До сходів культури Селефіт Екстра прометрин, 400 г/л + метрибузин, 100 г/л 2,2 

Пара справжніх листків-

висота до 12 см 

Антисапа Ліквід метрибузин, 600 г/л 0,5 

Тівітус римсульфурон, 250 г/кг 0,05 

Ріст листя, бутонізація 

Захист цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил, 100 г/кг 0,75 

Авангард Р Картопля комплекс макро- ,мікро-, мезоелементів 2,0 

Авангард Р Бор Бор, 150 г/л, азот, 65 г/л, амінокислоти 1,0 

Гулівер Стимул 
Гумат калію 40 г/л, бурштинова кислота 3 г/л, мікроелементи, 

біологічно активні елементи 
1,0 

Бутонізація Авангард Фосфіт К + Мікро 
К2О-330 г/л, Р2О5-300 г/л, В-0,7, Fe-1,8, Mn-1,8, Cu-0,5, Zn-1,8, Mo-0,1, Co-

0,05 
2,0 

Після цвітіння (80 % відцвіло) 

Самшит Крезоксим-метил, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л 0,5 

Колібріс Тіаклоприд, 280 г/л + новалурон 120 г/л 0,25 

Авангард Р Картопля Макро-мікро, мезо елементи 2,0 

Через 10-14 днів після 

внесення 

Цілитель Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг 3,0 

Гулівер Стимул 
Гумат калію 40 г/л, бурштинова кислота 3 г/л, мікроелементи, 

біологічно активні елементи 
1,0 

Через 10-14 днів після 

внесення 

Захист Цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил, 100 г/кг 1,0 

Авангард Р Картопля Макро-мікро, мезо елементи 2,0 

Через 10-14 днів після 

внесення 
Цілитель Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг 3,0 

Через 10-14 днів після 

внесення 
Захист Цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил, 100 г/кг 1,0 
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ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ 
 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
Циганчук С.М.  

093-215-97-86 
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