
Нова рідка формуляція

• Інгібітор проростання картоплі та цибулі під час 
зберігання

• Рідка препаративна форма дає змогу легко 
дозувати та готувати робочий розчин

• Застосовується в полі по вегетації культур

• Не потребує використання інших інгібіторів під 
час зберігання продукції

• Зупиняє проростання бульб, які залишились після 
збирання в полі

• Запобігає втраті ваги продукції під час зберігання



Рекомендації щодо застосування
Оптимальна температура повітря для застосування – 

до 25°С. Слід уникати застосування за температури 

понад  25°C. Швидкість вітру під час внесення не має 

перевищувати 4 м/с.

Рекомендована норма витрати робочого розчину – 

300-600 л/га.

Особливості застосування 
Продукт слід наносити на здорові рослини, які не уражені хворобами, комахами і не страждають від стресу 

під час посухи. Листя рослин, що обробляються, має бути сухим. Рекомендовано застосовувати за належних 

умов вологості (рано вранці або пізно ввечері). Не обробляти цільові культури, які вирощують для отримання 

посівного матеріалу.

Застосування

 z Системний регулятор росту 

 z Мігрує у меристематичні тканини та інгібує поділ 
клітин, впливаючи на мітоз

 z Не впливає на подовження клітин

Результат застосування

 z Дата застосування: 25 липня 

 z Збір/зберігання: 8 серпня 

 z Температура: 5…7°C 

 z Вологість: 70% 

 z Умови зберігання: темний склад

Рекомендації щодо використання

Культура Фаза внесення
Остання обробка 

(до збирання 
врожаю), дні

Норма 
 внесення, 

л/га

Цибуля За вилягання 30-50% листя з активними зеленими тканинами 4 9

Картопля
Упродовж 3-7 тижнів до десикації стебел або до початку 
природного в’янення листя, коли розмір щонайменше 80% 
бульб становить понад 25 мм
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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

www.belchim.ua

Нова рідка формуляція гідразиду малеїнової кислоти для обробки 
цибулі й картоплі та запобіганню проростання під час зберігання

Ріст рослин

поділ клітин подовження клітин

Іткен 270 РК Необроблений

Діюча речовина: ............ гідразид малеїнової кислоти 270 г/л

Препаративна форма: .............................розчинний концентрат

Норма витрати: .........................................................................9,0-11,0 л/га

Норма робочої рідини: .................................................... 300-600 л/га
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Формуляція ВГ

Іткен 270 РК


