
ПРОМЕТЕР АКТИВ, КС

ПРОМЕТЕР АКТИВ, КС

Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)
Діюча речовина: прометрин, 500 г/л

Призначення: селективний гербіцид для захисту технічних та овочевих культур від однорічних дводольних та деяких 
злакових бур’янів. 

Період захисної дії 
Захищає  культуру від бур’янів протягом  4-6 тижнів.

Сумісність з іншими пестицидами 
Сумісний з ґрунтовими протизлаковими гербіцидами. 
Перед застосуванням рекомендується перевірити на 
фітотоксичність по відношенню до культури, що 
обробляється. 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  Прометер Актив, КС.

Приготування робочого розчину 
Бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають 
необхідну кількість препарату і при постійному 
перемішуванні  доливають воду. Багатофункціональний 

PROMETER ACTIVE, SC

ад’ювант МультиМастр у дозі 0,5 л/га додавати у бак 
наприкінці приготування робочого розчину. Під час 
обприскування необхідно продовжувати 
перемішування. 

Норма витрати робочого розчину: 200 – 300 л/га.
Робочий розчин зберіганню не підлягає і повинен бути 
використаним протягом декількох годин після 
приготування.

Фітотоксичність 
Не проявляє фітотоксичну дію до культурних рослин 
при дотриманні регламентів застосування. 

Вірогідність виникнення резистентності 
Випадків виникнення резистентності до препарату не 
виявлено.

Клас небезпечності препарату: 2 клас (високостійкий у воді) 

Гарантійний  термін зберігання: 2 роки при температурі від 0°С до +35°С в непошкодженій заводській упаковці. 
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Спосіб, час обробки, обмеження Кратність 
обробки

Однорічні  дводольні 
та злакові бур’яни
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2,0-3,0 л/га

Обприскування ґрунту до  висівання, під час висівання 
або до появи сходів культури

Вказівки щодо застосування препарату

Гербіцид, який швидко адсорбується 
корінням та листям, накопичується 
в верхні частини рослин, що 
призводить до їх швидкої 
деградації.

Застосування препарату Прометер 
Актив, КС призводить до ослаблення 
та відставання в розвитку бур’янів. Як 
наслідок відбувається зменшення 
маси бур’янів.  

Має високу біологічну ефективність 
проти розповсюджених в посівах 
соняшнику та моркви однорічних 
дводольних та злакових бур’янів.

Строки виходу для ручних/механічних робіт: на посівах соняшнику – не пострибує/3 доби,
на посівах моркви – 7/3 доби.
Строки очікування до збору урожаю моркви – 120 діб, насіння соняшнику – не потребує. 
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