
Досходовий системний гербіцид 
для захисту посівів соняшнику, 

картоплі, сої та кукурудзи

• Широкий спектр контролю бур’янів,  особливо 
амброзії полинолистої, лободи та гірчаків

• Нефітотоксичний щодо культури  (картоплі, 
соняшника, сої, кукурудзи та інш.)

• Унікальна властивість реактивації

• Без обмежень у сівозміні

• Можливість застосовувати  на піщаних ґрунтах



Метобромурон поглинається головним чином 

кореневою системою бур’янів і транслокується 

ксилемою до листків. Метобромурон порушує 

процес фотосинтезу.

Діюча речовина зв’язується з певним сайтом  у 

хлоропластах, що призводить до гальмування 

фотосинтезу. Продукування поживних речовин 

зупиняється внаслідок утворення високореактивних 

молекул, які руйнують клітинні мембрани.

Спектр бур’янів визначено на основі результатів випробувань (на різних 
культурах, у різних кліматичних зонах, у різні роки) 

Спектр дії

Широколисті бур’яни 2,0 л 2,5 л 3,0 л
Канатник Теофраста
Щириця звичайна
Амброзія полинолиста
Лутига розлога
Грицики звичайні
Лобода біла
Лобода гібридна
Дурман звичайний
Галінсога дрібноквіткова
Гібіскус трійчастий
Переліска однорічна
Гірчак звичайний (спориш)
Гірчак березкоподібний
Гірчак почечуйний
Портулак городній
Жовтозілля звичайне
Паслін чорний
Чистець польовий

Зірочник середній
Вероніка перська
Нетреба звичайна
Рутка лікарська
Підмаренник чіпкий
Глуха кропива пурпурова
Ромашка лікарська
Гірчиця польова
Осот рожевий
Редька польова
Ріпак, падалиця

Злакові бур’яни 2,0 л 2,5 л 3,0 л
Пальчатка кров’яна
Плоскуха звичайна
Просо
Тонконіг однорічний
Мишій (види)

Діюча речовина: ...........................................................Метобромурон 600 г/л

Препаративна форма: ................................................ Концентрат суспензії

Норма витрати: ........................................................................................... 1,7-3,3 л/га

Норма робочої рідини: ................................................................... 200-400 л/га

Рекомендації щодо використання

Культура Спектр дії Фаза внесення
Норма витрати, л/га

Мін Макс

Соняшник
Однорічні дводольні 

та деякі злакові 
бур’яни

До появи сходів 
культури

1,7 3,3
Картопля

Кукурудза
1,7 2,5

Соя

Belchim Crop Protection
Technologielaan 7,  
B-1840 Londerzeel
Tel: + 32 (0)52 30 09 06
Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:   
Русанов Станіслав - +380 (50) 351 68 30 

Суріс Олександр - +380 (50) 527 44 85
Тітов Олексій - +380 (50) 383 81 93  

Штефан Андрій - +380 (66) 703 57 71

n Дуже чутливі (90-100%), n Чутливі (75-89%), n Помірно чутливі (51-74%), n Нечутливі >50 %

www.belchim.ua

Гірчак звичайний

Лобода біла

Ромашка лікарська

Гірчиця польова

Амброзія полинолиста

Тонконіг однорічний


