
ПЛЕДЖ®50, ЗП 
 

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
1. Перед застосуванням необхідно пересвідчитись, що обприскувач вимитий та не має залишків робочого 

розчину від попереднього застосування. 

2. Потрібно пересвідчитись, що форсунки обприскувача підібрані вірно та  відрегульовані належним чином. 

3. Пледж 50, ЗП упакований у водорозчинні пакети 200г, тому їх не потрібно відкривати! 

4. Перед додаванням препарату в обприскувач, спочатку необхідно приготувати маточний розчин. Для цього 
невелику ємність (відро) потрібно наповнити на 1/3 водою, потім додати необхідну кількість гербіциду (до 
трьох 200-грамових пакетів у 10 л води), ретельно перемішуючи, долити водою до 3/4 об’єму. 

5. Робочий розчин не залишати без перемішування та необхідно використати одразу ж  після приготування. 

6. Після закінчення застосування Пледж 50, ЗП, необхідно одразу, в той же день, ретельно вимити 
обприскувач. Залишки робочого розчину залишати в обприскувачі заборонено. Для промивки обприскувача 
слід використовувати лужні розчини. Дивись «Рекомендації по промивці обприскувача». 

 

АГРОТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Необхідно якісно підготувати ґрунт, наявність великих грудок та не зароблених рослинних решток 

може суттєво вплинути на ефективність гербіциду. 

2. Препарат не слід застосовувати на полях, де можливий застій води на поверхні ґрунту. 

3. На полях із високим вмістом гумусу чи великою кількістю органічних решток слід застосовувати вищу 
зареєстровану норму. 

4. Не застосовувати препарат у випадку значного пониження температури (нижче +2 ℃) та не 
обробляти культури, що зазнали пригнічення внаслідок несприятливих погодних умов (заморозки, 
посуха, град) - з метою зниження ризику фітотоксичності. 

5. Ефективна робота препарату починається при температурі вище +5℃; 

6. Сильні опади у вигляді дощу зливового характеру можуть спричинити пошкодження соняшнику,  
внаслідок відбивання та намивання ґрунту, який містить гербіцид, на поверхню рослини. 

7. В якості ґрунтового гербіциду Пледж 50, ЗП вноситься після посіву без додаткової заробки в ґрунт. В 
умовах сухої весни допускається якісна заробка у ґрунт на глибину 3-4 см, за умови перемішування із 
вологими шарами ґрунту;  

8. Для забезпечення максимальної ефективності досходової обробки препаратом Пледж 50, ЗП 
необхідно, щоб пройшли опади (мінімум 5 мм за один раз) протягом 5 – 7 днів після застосування. 

9. Не рекомендується сумісне застосування з досходовими гербіцидами ґрунтової дії на соняшнику. 
Додавання інших гербіцидів до бакової суміші може призвести до проявів фітотоксичності. 

10. В якості страхового гербіциду Пледж 50, ЗП необхідно застосовувати у фазу розвитку соняшнику 2-3 
пари листків (4-6 справжніх листків). Для мінімізації проявів фітотоксичності сходи соняшнику мають 
бути рівномірними. 

11. Для забезпечення максимальної ефективності страхової обробки, бур’яни повинні бути у стані 
активного росту та знаходитися у фазі сім’ядолі-перша пара листків. Уникайте обробок бур’янів, що 
зазнали впливу несприятливих погодних умов.  

12. При страховому внесенні заборонено робити бакові суміші із іншими пестицидами, мінеральними 
добривами, стимуляторами росту та ад’ювантами (окрім Скаба, КЕ)! 

13. У разі необхідності, обробку грамініцидами потрібно проводити не раніше, ніж через три (3) дні після 
застосування Пледж 50, ЗП. 

 
Перед застосуванням Пледж 50, ЗП слід уважно прочитати тарну етикетку  

та проконсультуватися із продавцем чи виробником препарату! 

http://www.summit-agro.com.ua/product/zagalnij-katalog-produktiv/pledzh-50-zp


 
РЕГЛАМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ ОБРОБКИ 

 
 

1. Для приготування робочого розчину рН води має бути слабокислою але не > рН7. Для коригування рН 
можна використовувати нітрат амонію (NH4NO3)*; 

2. Вода має бути чистою, без органічних домішок; 
3. Жорсткість води має бути в межах 0-3,5 ммоль/дм3 але не >4 ммоль/дм3 
4. При страховому застосуванні на соняшнику, для підсилення дії Пледж 50, ЗП можна застосовувати 

ад’ювант Скаба, КЕ 0,025% розчин (50 мл на 200 л води). При спільному застосуванні Пледж та Скаба, 
використання води менше, ніж 200 л/га, заборонено; 

5. При страховому застосуванні на соняшнику Пледж 50, ЗП без ад’юванту, норма витрати води має бути 
200 л/га; 

6. Для підсилення ефективності, страхове застосування краще проводити у ранковий час в сонячний день, 
але до настання високих температур, не пізніше 10-ї години ранку; 

7. При страховому внесенні , форсунки обприскувача мають бути придатними для внесення контактних 
препаратів і створювати розмір крапель 200 – 300 мкм. Робочий тиск в обприскувачі має бути згідно 
рекомендацій виробника відповідно до вибраних форсунок, робоча швидкість має бути 6-8 км/годину. 
Розбіжність між виливом форсунок не >5%. Висота штанги має бути відрегульована належним чином. 

 
(NH4NO3)* - кількість добрива слід вимірювати індивідуально в залежності від початкової якості води, зазвичай буває 
достатньо 3-4 кг/200 л (на 1га). В разі використання нітрату амонію для коригування рН робочого розчину, при 
страховому застосуванні Пледж 50, ЗП, додавання інших препаратів, ад’ювантів (в тому числі Скаба, КЕ) категорично 
заборонено. При коригуванні рН, спочатку в бакові обприскувача розчиняють нітрат амонію (проводять коригування 
рН), а потім розчиняють Пледж 50, ЗП. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОМИВЦІ ОБПРИСКУВАЧА 

 

Повністю видалити робочу рідину з баку обприскувача; 

 

Наповнити бак обприскувача чистою водою і промити всі шланги, штанги, фільтр і 
форсунки  в режимі обприскування; 

 
Наповнити бак обприскувача чистою водою ще раз; 

 

Додати в бак 4 літри 3% розчину аміаку** на кожні 400 літрів води, промивати 
обприскувач протягом 5 хвилин, а потім промити всі шланги, штанги, фільтри, і форсунки 
як мінімум 15 хвилин. Повністю злити воду з бака; 

 
Від’єднати всі форсунки і фільтри та промити їх в чистій воді; 

 

Залити 1 / 10 бака чистою водою, в режимі обприскування злити її, повторити операцію 
двічі. 

 

• Не можна промивати обприскувач на ділянці, де вирощуються чутливі культури або планується їх вирощування. 

• Потрібно не допускати потрапляння промивних вод з обприскувача у водойми (річка, ставок ...). 

• Залишки рідин потрібно зливати на необроблювані ділянки.  
 

Також, для промивки обприскувача можна використовувати спеціальні препарати для промивки (наприклад: 
Technet), згідно рекомендацій виробника. 
 
3% розчин аміаку** – приготування: найкраще використати аміачну воду (масова частка аміаку не менше 25%). 
Потрібно взяти 1 частину аміачної води (25%), (наприклад, 1л) та 7 частин води (наприклад, 7л). В результаті буде 
отримано 8л 3% розчину аміаку.  
Це приблизні значення, дотримуватися абсолютних величин не обов’язково. При використанні аміачної води іншої 
концентрації, розрахунок можна провести за правилом хреста чи скористатися спеціальним ареометром.  



 
    Чому ПЛЕДЖ 50, ЗП важливий для сої? 

 
 
Пледж 50, ЗП - високоефективний ґрунтовий гербіцид для довготривалого контролю проблемних 

широколистих бур’янів, придатний до застосування на всіх типах ґрунтів та всіх сортах сої.  
Гербіцид Пледж 50, ЗП контролює лободу білу, паслін чорний, гірчак шорсткий, щирицю звичайну, 

дурман звичайний та багато інших бур’янів. Не вимивається в нижні горизонти та не має негативного 
впливу на сою (немає сортової чутливості). Для розширення спектру дії на злакові бур’яни, може бути 
змішаний у баковій суміші із протизлаковими ґрунтовими гербіцидами.  

Пледж 50, ЗП має високу селективність до сої і може бути застосований у нормах 0,10 – 0,12 кг/га без 
негативного впливу на сою. Для покращення рівномірності внесення та посилення дії в сухих умовах 
рекомендується застосування спільно із ад’ютантом для ґрунтових гербіцидів Роубек, КЕ (0,2 – 0,4 л/га). 

Найбільш доцільно застосовувати Пледж 50, ЗП до посіву сої. 

 

Як краще застосувати ПЛЕДЖ 50, ЗП на соняшнику?   
 

ҐРУНТОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

Пледж 50, ЗП може бути застосований на соняшнику, як ґрунтовий гербіцид до та після посіву 
соняшника із нормою застосування 0,08 – 0,10 кг/га. В умовах недостатнього зволоження можна провести 
заробку препарату в ґрунт. Не рекомендується застосовувати Пледж 50, ЗП у якості ґрунтового гербіциду, 
якщо є загроза тривалого пониження температури на фоні затяжних опадів, що може спричинити 
затримку сходів соняшника. Це призводить до подовженого контакту проростків культури з гербіцидним 
екраном та може бути причиною пошкодження сходів культури. В умовах перезволоження не 
рекомендується застосовувати Пледж 50, ЗП в суміші із іншими ґрунтовими гербіцидами, це може 
призвести до посиленого синергізму та надмірної дії обох гербіцидів. 

 
СТРАХОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

В цьому році повторюються погодні умови 2017 року. В період посіву соняшнику і внесення 
ґрунтових гербіцидів відбувається значне зниження температури повітря в нічний час, в наслідок чого, є 
висока ймовірність, що внесені ґрунтові гербіциди через ушкодження заморозками не проявлять своєї дії 
повною мірою. Тому, в таких умовах буде гостро стояти питання про повторне застосування страхових 
гербіцидів на соняшнику. 

При дотримання всіх регламентів, страхове застосування Пледж 50, ЗП є високоефективним і 
безпечним рішенням для контролю широколистих бур’янів (в тому числі і берізки польової). За умови 
достатнього зволоження ґрунту і високої вологості повітря Пледж 50, ЗП застосовується самостійно (без 
додавання ад’юванту Скаба, КЕ) із нормою 0,08 кг/га. За умови низької вологості повітря препарат слід 
застосовувати в суміші із ад’ювантом Скаба, КЕ. 

 

ПЛЕДЖ 50, ЗП (0,08 кг/га) + СКАБА, КЕ (0,05 л/га)  
на 200 л води на 1 га 

Фаза розвитку соняшника: 2-3 пари листків (4-6 справжніх листків) 

 
Якщо гербіцид застосовується по вегетуючій культурі, то після обробки на листі соняшника 

виникають пошкодження у вигляді некрозів. Нове листя соняшнику відростає повністю здоровим. Візуальні 
прояви фітотоксичності, які виникли в результаті застосування гербіциду, не впливають на розвиток, 
урожайність та тривалість вегетації культури, за умови, що були виконані всі рекомендації та не було 
негативних погодних умов. 

Пледж 50, ЗП може бути застосований на всіх сортах та гібридах соняшнику, в тому числі стійких до 
імідазолінонів та сульфонілсечовин. 
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