
АЦЕТЕР СУПЕР, КЕ
Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ)

Діюча речовина: ацетохлор, 900 г/л

Призначення препарату: Ґрунтовий гербіцид системної дії проти злакових  та дводольних бур'янів.

Механізм дії Ацетохлор діє на паростки бур’янів. Діюча речовина препарату проникає у тканини шилець і коренів, 
активно гальмує розвиток і поділ клітин через порушення в них білкового обміну, в результаті чого паростки бур’янів 
гинуть.

Швидкість дії: 
Дія препарату починається після внесення

Період захисної дії:
При правильному застосуванні до 8-10 тижнів.

Сумісність з іншими препаратами
Сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив за 
умови застосування у рекомендованих дозах, але у 
кожному конкретному випадку необхідне перевірити 
препарати на сумісність. Рекомендується додавати 
багатофункціональний ад’ювант МультиМастр 0,5 л/га 
для запобігання промиванню гербіциду від рясних 
дощів, покращенню контролю бур’янів та подовженню 
періоду захисної дії Ацетер Супер.

Приготування робочого розчину 
Робочий розчин готують на спеціальному майданчику, 
який у подальшому підлягає знешкодженню.

ACETER SUPER, EC

Норма витрати робочого розчину 200 – 400 л/га
Строки виходу на оброблені площі для проведення механізованих робіт - 3 доби, ручних робіт  -  7 діб.
Термін очікування до збирання врожаю  -  не регламентується.
Швидкість вітру під час роботи з препаратом не повинна перевищувати 3 – 4 м/с.
Обприскування слід проводити зранку (до 10 год.) чи ввечері (18-22 год.)
При застосуванні препарату запобігати його потраплянню  у водоймища.

Бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають 
необхідну кількість препарату і при постійному 
перемішуванні доливають воду. Багатофункціональний 
ад’ювант МультиМастр у дозі 0,5 л/га додавати у бак 
наприкінці приготування робочого розчину. Під час 
обприскування необхідно продовжувати 
перемішування. 
Робочий розчин зберіганню не підлягає і повинен бути 
використаний протягом декількох годин.

Можливість виникнення резистентності
Маловірогідне при дотриманні регламентів 
застосування препарату. Але для запобігання 
резистентності рекомендується чергувати внесення 
Ацетер Супер, КЕ з препаратами з інших хімічних груп.
Робочий розчин зберіганню не підлягає і повинен бути 
використаним протягом декількох годин.

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 2 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 2 роки при температурі від 0°С до +30°С в непошкодженій заводській упаковці.
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Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни 11,5-3,0 л/га Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до 

сходів культури (в зонах недостатнього зволоження із загортанням)
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