
 
  

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛЕДЖ® 50, ЗП НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ  
 

ПЛЕДЖ® 50, ЗП МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНИЙ НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ ЯК ДО СХОДІВ,   

ТАК І ПІСЛЯ СХОДІВ КУЛЬТУРИ, ДО 6-ГО ЛИСТКА ВКЛЮЧНО! 

 
✓ Оптимальним з точки зору контролю бур’янів і найменшого ризику фітотоксичності для культури 

є обробка ПЛЕДЖ® 50, ЗП до сходів культури за наявності ґрунтової вологи або за високої ймовірності 

випадання опадів у вигляді дощу протягом декількох днів після обробки.  

✓ Для покращення дії, при ґрунтовому застосуванні рекомендується додавати ґрунтовий ад’ювант 

РОУБЕК®, КЕ 0,2-0,3 л/га. 

✓ Дощу у кількості 3-5 мм (за умови одноразового випадання) є достатньо для розподілення і 

закріплення у ґрунті гербіцидного екрану.  

✓ Якщо посів пшениці озимої проводився в суху погоду, коли верхній шар ґрунту пересушений і за 

прогнозом погоди опади не очікуються на найближчі 3-5 днів, рекомендується відтермінувати внесення 

ПЛЕДЖ® 50, ЗП, і провести обробку після випадання дощу у вікні від 2-го до 6-го листка пшениці (включно). 

✓ Післясходова обробка забезпечує ефект «спалювання» на чутливі бур’яни, що зійшли, а також 

контролює наступні хвилі бур’янів за рахунок ґрунтової дії препарату. Фаза розвитку чутливих дводольних 

бур’янів на момент обробки має бути: не більше 2-3 листків для дводольних, не більше 2 кілець для 

підмареника чіпкого і не більше початку появи 2 листа для метлюга звичайного. 

✓ Якщо обробка була проведена після сходів пшениці, у вологих умовах можливі візуальні прояви 

фітотоксичності на культурі у вигляді некротичних цяток чи незначного пожовтіння культури, але досліди 

показують, що пшениця у подальшому не відстає в рості і розвитку від контрольних ділянок і в кінцевому 

результаті візуальні симптоми фітотоксичності не мають вплив на врожайність.  

✓ У разі настання заморозку, слід зачекати доки денна температура повітря підніметься вище +7℃, 

а в нічний час та декілька днів після застосування не буде опускатися нижче +3℃. 

✓ В окремих випадках, наприклад для кращого контролю падалиці ріпаку озимого і соняшнику, 

ПЛЕДЖ® 50, ЗП може бути застосований в суміші із гербіцидами на основі сульфоніл-сечовин, проте така 

суміш може сприяти підсиленню фітотоксичності. 

✓ У разі застосування подвійної дози, наприклад на перекриттях, може спостерігатися деяке 

пригнічення озимої пшениці (ретардантний ефект). 

✓ Із збільшенням фази розвитку пшениці зростає ризик фітотоксичності, проте він значно менший, 
ніж при застосуванні із порушенням регламентів (наприклад, застосування по мокрому листу чи в сезон 
туманів та мряки) 

✓ Біологічна ефективність ПЛЕДЖ® 50, ЗП сильно залежить від погодних умов (в першу чергу, від 

вологості та температури повітря) і агротехніки. Вплив фаз розвитку бур’янів чи збільшення дозування менше 

впливають на ефективність препарату, ніж погодні умови (виключення - злакові бур’яни, для яких 

надзвичайно важливі як погодні умови, так і фаза розвитку). 

✓ До та після застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП обприскувач має бути промитий згідно відповідної 

інструкції чи інформації наведеної на тарній етикетці  
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ПЕРЕВАГИ ОСІННЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

• Гербіцидна обробка на ранніх етапах росту і розвитку пшениці озимої дозволяє уникнути 

конкуренції з бур’янами за світло, вологу та елементи мінерального живлення, що дає можливість культурі 

закласти більший потенціал урожайності з осені та краще підготуватися до перенесення несприятливих умов 

перезимівлі. 

• Широке вікно для застосування препарату: від посіву (ВВСН 00) до 6-го листка у культури (ВВСН16). 

• Можливість застосовувати при низьких позитивних температурах (від +3оС). 

• Контроль широкого спектру зимуючих бур’янів, у т.ч. таких складних, як підмаренник чіпкий та 

метлюг звичайний. 

• За сприятливих умов на момент застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП з осені та за умов нормального росту 

і розвитку культури, повторне застосування післясходових гербіцидів весною після відновлення вегетації 

робити буде не потрібно. Якщо культура ослаблена і не може забезпечити достатній рівень конкуренції або 

при дуже високому рівні забур’янення, осіннє застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП може не забезпечити повний 

контроль бур’янів, особливо ярих, проте дає можливість більш ефективно використовувати потенціал рослин 

та сприяє кращій ефективності застосування страхових гербіцидів у весняний період.  

• Застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП восени застрахує від ситуації, коли складні погодні умови навесні 

(затяжні дощі, низькі температури, заморозки, завантаженість техніки) не дають зайти в поле для вчасної 

гербіцидної обробки, що може призвести до переростання бур’янів, і як наслідок, до зниження ефективності 

післясходових гербіцидів, підвищення негативного впливу гербіцидів на культуру та втрати продуктивності 

пшениці озимої внаслідок подовженого періоду конкуренції бур’янів з культурою. 

• ПЛЕДЖ® 50, ЗП контролює спектр зимуючих та озимих бур’янів, а також ярі бур’яни, які теж 

можуть сходити восени та конкурувати з культурою. Не дивлячись на те, що ярі бур’яни гинуть протягом 

зимового періоду, вони все одно мають негативний вплив на культуру на ранніх етапах росту і розвитку. 

РІВЕНЬ КОНТРОЛЮ ОЗИМИХ ТА ЗИМУЮЧИХ БУР’ЯНІВ  

У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ високий рівень контролю 

++ задовільний рівень контролю 

+ гранично допустимий або частковий контроль 

 

 

Зимуючі та озимі бур'яни 
Рівень контролю 

бур'янів 

вероніка (види) + 

волошка синя  + 

грицики звичайні +++ 

зірочник середній +++ 

злинка канадська +++ 

кучерявець Софії +++ 

мак-самосійка +++ 

метлюг звичайний ++ 

падалиця ріпаку + 

підмаренник чіпкий ++ 

роман польовий ++ 

сокирки польові +++ 

талабан польовий +++ 

фіалка польова ++ 
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 

• Забороняється застосовувати ПЛЕДЖ® 50, ЗП на заболочених ґрунтах, або якщо є загроза 

підтоплення поля. 

• Не рекомендується застосовувати ПЛЕДЖ® 50, ЗП під час сходів культури в зв’язку з ризиком 

пошкодження колеоптилю.  

• Не застосовуйте ПЛЕДЖ® 50, ЗП до посіву пшениці. Посів має бути проведений якісно на глибину 

не менше 3 см, поверхня поля має бути вирівняна, без великих грудок. 

• Забороняється робити боронування посівів пшениці до чи після застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП. 

• Забороняється післясходова обробка ПЛЕДЖ® 50, ЗП під час туману, а також якщо рослини мокрі 

або очікується невеликий дощ або мряка протягом декількох годин після обробки. Оброблювані рослини 

мають бути сухими. 

• Не застосовуйте ПЛЕДЖ® 50, ЗП після сильних дощів по перезволоженому ґрунті, особливо, коли 

спостерігається застій води на поверхні ґрунту. А також, якщо очікуються значні опади (більше 60 мм), 

обробку ПЛЕДЖ® 50, ЗП теж рекомендується відтермінувати.  

• Не застосовуйте ПЛЕДЖ® 50, ЗП, якщо на поверхні поля лежить сніг, за температури нижче +3оС в 

день обробки, а також загрози приморозків протягом наступних декількох днів після обробки.  

• Не рекомендується застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП на пізніх посівах пшениці озимої, якщо є ризик 

настання стійкого зниження температури повітря (вночі нижче 0 оС). 

• Не обробляйте рослини, які знаходяться в стресі після механічного пошкодження, пошкодження 

шкідниками чи хворобами, заморозків, страждають від дефіциту мінерального живлення і таке інше. 

• Не рекомендується застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП в регіонах, де в зимовий період є ризик 

підвищення денної температури до +18…+20℃ і вище. Це може призвести до відновлення гербіцидної 

активності флуміоксазину, але, внаслідок низьких температур вночі (навіть якщо це температури вище 0℃), 

складаються умови для не достатнього рівня метаболізму у культурі, що може стати причиною виникнення 

фітотоксичності. Не застосовуйте препарат (по вегетації) якщо пшениця активно росте і розвивається в теплу 

погоду. Для мінімізації фітотоксичності рослини повинні пройти закалку холодною погодою. 

• Якщо ПЛЕДЖ® 50, ЗП планується застосовувати на полях з високим рівнем забур’янення, які сильно 

засмічені багаторічними бур’янами або очікуються сходи падалиці соняшнику чи велика кількість падалиці 

ріпаку, необхідно враховувати, що може виникнути необхідність повторної обробки післясходовими 

гербіцидами весною.  

• На важких суглинистих ґрунтах та на ґрунтах із великим вмістом гумусу ефективність ґрунтової дії 

може бути знижена. Не застосовуйте препарат (ґрунтово до сходів бур’янів) на полях, де вміст органічної 

речовини >10%. 

• Застосування ПЛЕДЖ® 50, ЗП в суміші із іншими пестицидами, добривами та стимуляторами росту 

може призвести до появи фітотоксичності. 

• Не застосовуйте ПЛЕДЖ® 50, ЗП на ярих зернових культурах, а також на озимих зернових культурах 

весною після відновлення вегетації. 

 

Норма застосування: 60-80 г/га 

Рекомендована норма витрати робочого розчину: 200 л/га 
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