
ГОЛДЕР СУПЕР 500 КС Діюча речовина: карбендазим, 500 г/л
Хімічна група: Похідні дитіокарбамінової кислоти

Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)

Призначення препарату: Фунгіцид та протруювач насіння. Може використовуватись як протруювач і як фунгіцид для 
внесення по вегетуючих культурах.

Механізм дії карбендазим поглинається через коріння та зелені тканини рослини і рухається  знизу вгору, 
пригнічуючи синтез бетабуліну, що викликає порушення обміну речовин патогенних грибів. Ефективний проти 
збудників хвороб родів Puccinia, Erysiphe, Septoria, Helminthosporium, Alternaria, Cercospora та інші

Норма витрати робочого розчину 200 – 300 л/га

GOLDER SUPER 500 SC

Застосування препарату

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 3 клас небезпечності
Гарантійний строк зберігання: 2 роки при температурі від -5°С до +40°С в непошкодженій заводській упаковці.

Фунгіцид в вегетативний період

Культура

Пшениця озима

Ячмінь ярий

Цукровий буряк

Норма, л/га Шкідливий об’єкт Час і спосіб використання

Обприскування в період вегетації

Обприскування від початку фази кущіння 
до фази другого вузла у зернових

Обприскування від початку фази кущіння 
до фази другого вузла у зернових

Обприскування у фазі формування кошиків/
початок цвітіння і другий раз через 2 тижні

Церкоспороз, борошниста роса

Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз

Біла та сіра гнилі, фомоз, 
несправжня борошниста роса

Борошниста роса, плямистість листя

Соняшник

0,5

0,5

0,5

0,3–0,4

Протруювач насіння

Культура

Ячмінь ярий

Соняшник

Пшениця озима

Норма, л/га Шкідливий об’єкт

Септоріоз паростків, снігова пліснява, сажкові хвороби, кореневі гнилі

Септоріоз паростків, сажкові хвороби, кореневі гнилі

Біла та сіра гнилі, фомоз, несправжня борошниста роса

1,5

1,5

1,5

Сумісність з іншими препаратами:
Сумісний з більшістю післясходових гербіцидів та 
інсектицидів, проте слід уникати бакових сумішей з 
препаратами, що мають лужну реакцію. Перед 
обробкою рекомендується провести перевірку на 
сумісність.

Переваги:

широкий спектр біологічної ефективності проти 
інфекції, яка передається через грунт та насіння;
тривалий захист насіння та сходів завдяки системній 
активності;
завдяки відсутності фітотоксичності можна 
використовувати для захисту багатьох культур;
зручна у використанні та повністю готова до 
застосування формуляція;
безпечний для довкілля та для споживача;
оптимальне поєднання ціни та ефективності.

Особливості застосування:
Протруєння препаратом Голдер Супер проводити 
перед висівом суспензією препарату у співвідношенні 
10 л робочого розчину на 1 тонну насіння;
Для протруєння використовувати добре очищене і не 
травмоване насіння;
Обов’язковою умовою є забезпечення рівномірного 
покриття насіння плівкою робочого розчину;
Норма витрати робочої рідини при проведенні 
наземного обприскування становить 200–300 л/га. 
Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного 
покриття площі і рясного змочування рослин під час 
внесення препарату.
Рекомендовано вносити препарат профілактично або 
за появи перших ознак хвороби. Тривалість захисної 
дії: 2–4 тижні в залежності від погодних умов і 
ступеня захворюваності. 
Двох обробок за вегетацію достатньо для 
забезпечення високої ефективності.
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