
Златомітрон, КС Діюча речовина: метамітрон, 700 г/л
Хімічна група: триазинони

Розподіл у рослині (або спосіб дії):Системний
Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)

Призначення препарату: Системний гербіцид з вираженою ґрунтовою дією. Лідер у боротьбі з дводольними та 
однорічними злаковими бур’янами на посівах цукрових буряків.

Механізм дії. Діюча речовина препарату абсорбується як через кореневу систему, так і через листову поверхню 
бур’янів. Після поглинання, кореневою системою діюча речовина попадає до листя. Дія препарату – блокування реакції 
Хілла у ланці фотосинтезу.

Приготування робочого розчину:
Обприскування проводять при швидкості вітру не 
більше 3-4 м/с, не допускаючи зносу препарату на 
сусідні культури. Температура повітря повинна бути не 
нижче 12°С. Не можна обробляти посіви менше ніж за 6 
годин до дощу або за сильної роси. Робочий розчин 
готується в день проведення обприскування на 
спеціально призначеному майданчику. Заздалегідь 
відміряну кількість препарату вносять в спеціальну 
ємкість, заповнену водою на 1/3, перемішують та 
доливають водою до потрібного об’єму. Необхідно 
користуватися резервуарами з механічними 
мішалками. По закінченні обприскування бак, 
магістральні трубопроводи та розпилювачі необхідно 
ретельно очистити.

Швидкість дії: 
Дія препарату починається після внесення

Сумісність з іншими препаратами:
Для післясходової обробки Златомітрон в основному 
застосовується в бакових сумішах з гербіцидами на 
основі десмедифаму, фенмедифаму, етофумезату 
(наприклад, Бельведер™ Форте, Пауертвін™), що 
суттєво підвищує рівень ефективності і розширює спектр 
дії препарату. До бакових сумішей з препаратом 
Златомітрон не рекомендується додавати 
фосфорорганічні інсектициди і рідкі добрива (зокрема 
азотно-фосфорні).

Zlatomitron, SC

Норма витрати робочого розчину 200 – 300 л/га

Рекомендації щодо сівозміни:
У рекомендованих нормах препарат не фітотоксичний 
для буряків, повністю розкладається протягом 
вегетаційного сезону. За необхідності пересіву поля з 
пошкодженими рослинами, де вносили Златомітрон, в 
той же сезон можна висівати кормові та цукрові буряки 
без будь-яких обмежень, люпин, сераделу посівну, а 
також картоплю, кукурудзу і квасолю після обробітку 
ґрунту на 15-20 см.

Переваги:

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характерис- тика: 2 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 2 роки при температурі від -10°С до +35°С в непошкодженій заводській упаковці.
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Обприскування посівів буряків по сходах 
бур’янів (у фазу сім’ядолей у дводольних 
бур’янів і першого листка у злакових) з 

наступною обробкою через 8-10 днів при 
повторному відростанні бур’янів

Однократне обприскування ґрунту до 
посіву насіння (із загортання), до 
сходів культури або у фазу 1-2 

справжніх листки культури

Найвища селективність до культури 
серед існуючих продуктів.

Визнаний спеціаліст у боротьбі з 
лободою білою.

Ефективний в температурному діапазоні: 
від +5 °С до +25°С

Висока грунтова активність та тривалість 
захисної дії.
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