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Перед висадкою 
або через 3-5 днів 
після висадки 
розсади 

- АМАЛГЕРОЛ, ЕВ  
(0,15% розчин) – полив 
під корінь. 
 
  

Посилення розвитку кореневої системи, 
підвищення імунітету рослини та стійкості до 
несприятливих умов навколишнього середовища, 
значне підвищення здатності рослини по 
засвоєнню доступних форм фосфору та калію з 
ґрунту, що активно сприяє стійкості культури до 
захворювань (плямистості листя  та гнилі).  

Від 5-ти справжніх 
листків до кінця 
утворення плодів 

Попелиці, білокрилки, 
трипси  

 
(0,2-0,3 кг/га) 

Має надзвичайно широкий температурний 
діапазон застосування (+5°С ...+35°С), відмінну 
системну дію в рослині, активну знищувальну дію 
на дорослих комах, личинок та проявляє непряму 
овіцидну дію (знищує личинку під час відродження 
з яєць, оброблених препаратом). 

Від 5-ти справжніх 
лисків до кінця 
утворення плодів 

Совки (бавовникова, 
совка-гамма), попелиці, 
трипси  

ІНАЗУМА, ВГ 
(0,3-0,4 кг/га) 
 

За рахунок контактно-системної дії добре 
контролює широкий спектр шкідників, в т.ч. 
лускокрилих. 

Від 5-ти справжніх 
листків до кінця 
утворення плодів 

Білокрилка АППЛАУД 25, КС Регулятор росту комах, що діє за рахунок 
інгібування синтезу хітину. Порушує перехід 
шкідника з однієї стадії в іншу, в т.ч. призводить до 
нежиттєздатності яєць, які відкладають імаго після 
обробки. Єдиний препарат, який контролює 
білокрилку на стадії німфи, значно підвищуючи 
ефективність боротьби з даним шкідником. 

Від 5-ти справжніх 
листків до кінця 
утворення плодів 

Трипси, кліщі, 
білокрилки, попелиці 

АКАРАМІК, КЕ 
(0,7-1,0 л/га) 

Інсекто-акарицид, високоефективний проти 
більшості сисних шкідників. Контроль кліщів, 
трипсів, попелиць та білокрилок за одну обробку. 

Від 5-ти справжніх 
листків до збору 
урожаю 

Білокрилка, кліщі СІЛКЕР, КЕ 
(0,07% розчин) 

Контроль білокрилки та кліщів за рахунок 
зовнішнього ефекту іммобілізації. Діє на шкідників 
виключно фізичним шляхом, не впливає на 
біохімічні функції організму шкідника, але 
забезпечує ефективність на рівні хімічних 
інсектицидів. 

Від 7-9 справжніх 
листків до початку 
цвітіння 

Профілактична дія на 
фітофтороз, 
альтернаріоз, буру 
плямистість  та 
бактеріальні 
захворювання 

МЕДЯН ЕКСТРА 350, КС 
(2,0-2,5 л/га) 

За рахунок рідкої формуляції (концентрат суспензії), 
має якісне, рівномірне покриття обробленої 
поверхні рослини, що забезпечує довготривалий 
вплив іонів міді на живі клітини грибів та бактерій. 

При появі перших 
ознак 
бактеріальних 
хвороб 

Лікувальна дія на 
бактеріальні хвороби, 
такі як бактеріальний 
рак, чорна бактеріальна 
плямистість , некроз 
серцевини стебла  

КАЗУМІН 2Л, РК  
(1,5 л/га) – обробка по 
листу 

Єдиний в Україні бактерицид лікувальної дії. 

Бутонізація - 
початок цвітіння 

- КІНАКТИВ ІНІШІАЛ, РК 
(1,0-1,5 л/га) 

Покращує запилення та зав’язування плодів 
шляхом впливу на ріст пилкових трубок, підвищує 
життєздатність пилку, підвищує однорідність 
розміру плодів. Завдяки наявності доступної форми 
молібдену, стримує накопичення надлишкової 
кількості нітратів у плодах. 

Цвітіння - 
утворення плодів 

Профілактична дія на 
фітофтороз, 
альтернаріоз, 
кладоспоріоз 

МАНЗАТ, ВГ 
(1,0- 1,3 кг/га) 
 

Сучасна формуляція диспергованих гранул має 
дрібніший розмір частинок манкоцебу, завдяки 
чому покращується покриття поверхні рослини та 
підвищується ефективність 

Цвітіння -утворення 
плодів 

Профілактична та 
лікувальна дія на 
фітофтороз, 
альтернаріоз, 
кладоспоріоз 

НАУТІЛ, ВГ 
(1,8-2,0 кг/га) 

Контактна дія манкоцебу забезпечує профілактичну 
дію, а за рахунок наявності діючої речовини 
локально-системної дії - цимоксанілу - проявляє 
лікувальний ефект. 

Цвітіння - початок 
дозрівання плодів 

Фітофтороз  РАНМАН ТОП, КС 
(0,5 л/га) 

Застосовується на всіх етапах розвитку хвороби, 
блокуючи вихід та проростання спор, активно діє на 
зооспори та зупиняє ріст міцелію. Надзвичайно 
стійкий до змивання. 

Протягом всього 
вегетаційного 
періоду (початок 
вегетації - початок 
дозрівання плодів) 

- АМАЛГЕРОЛ, ЕВ  
(3,0 л/га) 

Підвищення врожайності та якості продукції, 
покращення забарвлення та протидія сонячним 
опікам, підвищення стійкості до хвороб, 
відновлення після пестицидного, температурного 
та ін. видів стресу. 

Протягом всього 
вегетаційного 
періоду (початок 
вегетації - початок 
дозрівання плодів) 

Фузаріозне та 
вертицильозне в’янення, 
борошниста роса, сіра  
та біла гнилі 

ТОПСІН-М 500, КС 
(1,5 л/га) 

Крім профілактичної та лікувальної фунгіцидної дії, 
сприяє активному відновленню тканин після 
різноманітних механічних пошкоджень (градобою 
та ін.), працює при понижених температурах – від 
+5°С. Застосовується як під корінь, так і по листу. 

 

МОСПІЛАН, ВП

 

 

 
 

 Строки 
обробітку
(фази розвитку 
культури)

Шкодочинний об’єкт Препарат та норма 
внесення

Коментар щодо очікуваного результату

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/amalgerol-ev

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/kazumin-2l

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/medyan-ekstra-350-sc-ks

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/silker-ke

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/manzat-vg

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/nautil-vg

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/ranman-top-ks

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/topsin-m-500-ks

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/amalgerol-ev

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/kinaktiv-inishial-rk

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/mospilan-vp

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/inazuma-vg

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/aplaud-zp

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/akaramik-ke

Під час дозрівання
плодів

Сіра гниль БЕСТКУР, РК
(1,0-1,5 л/га)

Біологічний фунгіцид, що чинить пряму фунгіцидну
дію на сіру гниль, має вплив на фітофтороз,
альтернаріоз та бактеріози, а також підвищує
природню стійкість рослини проти хвороб.

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/bestkur-rk

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАХИСТУ ПАСЛЬОНОВИХ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР


