
Післясходовий гербіцид для захисту 
посівів кукурудзи

• Швидка гербіцидна дія (7-10 день після внесення)
• Підсилюючий ефект двох діючих речовин
• Широкий спектр боротьби з бур’янами 

(широколисті та однорічні злакові)
• Гарна ефективність на важких бур’янах
• Селективний до всіх видів кукурудзи
• Гнучкий у застосуванні (2-8 листків у культури)



Механізм дії

 z Системно контактний гербіцид: діюча 
речовина абсорбується листям

 z Ліпофільні характеристики: піридат та 
мезотріон абсорбується дуже швидко, 
дощ після внесення не зменшує 
ефективність діючих речовин

 z Симптоми ураження: негайне 
припинення росту бур’янів, після 
чого настає їхнє повне відмирання: 
листя жовтіє, потім чорніє (процес 
починається з поверхні листової 
пластинки)

 z Сприятливі умови: тепла погода 
(висока температура й достатня 
кількість вологи) сприятиме росту 
бур’янів та ефективності піридату

Спектр дії
Амброзія полинолиста
Вероніка персидська
Вероніка плющолиста
Вівсюг звичайний
Волошка синя
Галінсога дрібноквіткова
Галінсога чотирьох проминева
Гібіскус трійчастий
Гірчак березкоподібний
Гірчак почечуйний
Гірчак шорсткий
Грицики звичайні
Дурман звичайний
Журавець дрібний
Зірочник середній
Канатник теофраста
Курячі очка польові
Лобода біла
Мак дикий
Мишій зелений

Мишій сизий
Незабудка польова
Нетреба звичайна
Осот жовтий городній
Осот рожевий
Падалиця ріпаку
Пальчатка кров’яна
Паслін чорний
Переліска однорічна
Підмаренник чіпкий
Портулак городній
Просо звичайне
Ромашка лікарська
Рутка лікарська
Спориш звичайний
Талабан польовий
Триреберник непахучий
Фіалка польова
Щириця жминдовидна
Щириця загнута

Ботіга 1 л/га Контроль

Діюча речовина:
Піридат 300 г/л + Мезотріон 90 г/л

Препаративна форма:
Олійна дисперсія

Норма витрати:
1,0 л/га

Норма робочої рідини:
200-400 л/га

Підсилюючий ефект 
+ Управління резистентністю                   

Рекомендації щодо використання

Культура Спектр дії Фаза внесення Норма витрати, л/га

Кукурудза
Широколисті та однорічні 

злакові бур’яні
2-8 листків у культури (BBCH 12-18), 

ранні фази розвитку бур’янів
1,0

Belchim Crop Protection
Technologielaan 7,  
B-1840 Londerzeel
Tel: + 32 (0)52 30 09 06
Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:  
Тітов Олексій - +380 (50) 383 81 93  

Суріс Олександр - +380 (50) 527 44 85  
Штефан Андрій - +380 (66) 703 57 71

n Дуже чутливі (90-100%), n Чутливі (75-89%), n Помірно чутливі (51-74%)

1 л/га Ботіга

1 л/га Ботіга  
+ 30 г/га 

нікосульфурону 1 л/га Ботіга

1 л/га Ботіга  
+ 30 г/га 

нікосульфурону

www.belchim.ua


