
для підвищення ефективності ґрунтових гербіцидів 
при вирощуванні ріпаку та інших культур

РЕМІКС™



РЕМІКС™ рекомендовано  застосовувати 
як допоміжний засіб для виправлення 
недоліків обприскування при 
використанні різних типів розпилювачів 
(а саме, плоскоструменеві розпилювачі, 
змінного тиску та інжекторні розпилювачі 
з додачею повітря в широкому діапазоні 
робочих тисків).

РЕМІКС™ знижує знесення робочого 
розчіну, стабілізує кут факела, що в свою 
чергу, забезпечує рівномірне та точне 
обприскування. Це дозволяє пестициду 
влучати прямо в ціль, мінімізує втрати та 
допомагає захистити ґрунтові  води. 

РЕМІКС™
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ґРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ ПРИ ВНЕСЕННІ

Гербіцид

Гербіцид + РЕМІКСтм 

100 л/га  тиск 2 bar 

Зменшене знесення робочого розчину

Додавання РЕМІКС ТМ зменшує кількість краплинок, менших за 100 
мікронів в діаметрі, схильних до знесення. В цьому випробуванні, 
при використанні стандартної плоскофакельної форсунки 110о "02"  
в широкому діапазоні робочих тисків, додавання РЕМІКС™  
показує менші втрати через знесення. (див. Рис. 1)
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Покращене розподілення робочого розчину 
Якісне розподілення робочого розчину при використанні  ґрунтових 
гербіцидів дуже важливе для досягнення високого рівня 
контролювання бур`янів.
Через відсутність або низьку щільність листового покрову, під час 
досходових або ранніх післясходових обробок, виникають умови для 
утворення турбулентності під стрілою оприскувача, що стає причиною 
нерівномірного нанесення та поганого покриття ґрунту. Крім того, зміни 
робочого тиску змінюють кут факелу і це також може погіршувати 
розподілення на ґрунті.  Цей ефект можно побачити у наведеному 
нижче випробуванні з використанням форсунки 110о "02" з додаванням 
повітря (див. Рис.2).  При обробці водою за всіма діапазонами робочих 
тисків, кут факелу був менший на 20о ніж потрібний (110о). З  РЕМІКС™  - 
кут факелу набагато ближчий до необхідного!  
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Вода РЕМІКС тм  0.1%

Рис.1. Вплив тиску на % знесення 
робочого розчину

 Рис. 2.  Вплив тиску на кут факелу (110о)



Підвищена адсорбція ґрунту

Ґрунтові  гербіциди важливі для контролювання бур’янів, але 
деякі можуть проявляти фітотоксичний вплив на культуру та 
уповільнювати її розвиток. 

РЕМІКС™ покриває активні інгредієнти гербіциду зв'язуючою 
плівкою, що збільшує адсорбцію гербіцида часточками ґрунту 
(ґрунтовими колоїдами, органікою). Ця підвищена здатність до 
зв’язування за допомогою РЕМІКС™ забезпечує утримання 
гербіциду в верхньому шарі ґрунту, де проростає більшість 
бур’янів, пролонгує дію гербіцида та підвищує якість 
контролювання бур’янів. Крім того, суттево зменшується ризик 
промивання гербіциду до нижніх шарів ґрунту та подальшого 
фітотоксичного впливу на культуру. Випробування, проведені у 
12 країнах Європи, продемонстрували переваги більш 
ефективного вирощування ріпаку та зниження фітотоксичності 
за допомогою РЕМІКС™, декілька прикладів наведені далі. 

В повторюваному випробуванні, проведеному в Польщі 
Познанським Університетом  (див. Рис. 3), додавали РЕМІКС™ 
до Комманд® 480 EC (кломазон), що застосовувався окремо 
або у парі з Бутізан® (метазахлор). Додавання РЕМІКС™ 
знизило рівень зафіксованої фітотоксичності на 50% у 
порівнянні із застосуванням тільки одних гербіцидів. 
Фітотоксичність культури у цьому випробуванні була пов’язана 
з опадами.
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Гербіцид + РЕМІКС™ 0.3 л/га

Бутізан® 400 SC 2.0 + 
Комманд® 0.2 л/га

Бутізан® 400 SC 2.0 + 
Комманд® 0.2+ РЕМІКС™ 0.3 л/га

РЕМІКСтм може використовуватись у багатьох гербіцидних 
програмах  для  ріпаку,  щоб  знизити  фітотоксичний  вплив 
гербіциду на культуру, як це демонструють результати 
випробувань у Німеччині (див. Рис. 4). У кожній з 6-ти програм, 
рівень фітотоксичності був знижений після додавання РЕМІКСтм, 
оцінка проводилась на 25 день після обприскування. 
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Гербіцид + РЕМІКСтм 0.3  л/га

Brasan 
2.0

Colzor 
Trio 3.0

Colzor 
Trio 2.0 

Nimbus 
CS 2.0

Cirrus 
0.36

Centium 
0.25 l/ha

До сходів 
(9/9/07)

Випробування, проведені Чеським союзом виробників 
та операторів олійних культур (SPZO CZ) у 2010 році.    
Це фото чітко демонструє переваги РЕМІКС™, виражені у 
підвищенні темпів проростання і розміру культури в 
критичний період перед зимою. Добре сформовані 
рослини - мають вищу зимостійкість. 

ПІДВИЩЕННЯ АДСОРБЦІЇ ґРУНТУ В АКТИВНІЙ ЗОНІ ГЕРБІЦИДУ

Рис. 3: РЕМІКС™ підвищує захищеність культури
Агравіс, Вехолд, Німеччина

Рис. 4:  Підвищена безпека культури при використанні з 
різними гербіцидами

Султан® + Комманд® 1,4 +0,2 л/га

РЕМІКС™

РЕМІКС™

Brasan  (187,5 г / л диметахлор, 187,5 г / л напропамід,  30,0 г / л кломазон);  Colzor Trio (187,5 г / л 
диметахлор, 187,5 г / л напропамід,  30,0 г / л кломазон); Nimbus CS  (250г/л метазахлор, 33,3 г/л 
кломазон); Cirrus (360 г/л кломазон); Centium (360 г/л кломазон). 
Fuego (500 г/л метазахлор); Fox (480 г/л біфенокс).



Кращий рівень контролювання бур’янів
Подовження дії гербіцидів має важливе значення для 
контролювання низки ключових багаторічних широколистих 
бур'янів, зокрема підмаренника чіпкого (GALAP), зірочника 
середнього (мокрецю - Stellaria media), маку (PAPRH), різних видів 
геранєй, а також злакових бур'янів, таких як однорічні та багаторічні 
лугові трави (POANN), сприяє зниженню кількості самосіву зернових 
культур  тощо. Поєднання точного розпилення та вищої адсорбції 
ґрунту збільшує ефективність гербіциду і покращує контролювання 
бур'янів. В цьому порівняльному випробуванні, проведеному 
"Армстронг-Фішер" у Великобританії, комбінація метазахлор + 
квінмерак у баковій суміші з кломазоном була застосована до сходів 
на озимому ріпаку, ефективність гербіциду оцінювалася в квітні. 
Додавання РЕМІКС™ підвищило ефективність гербіциду в межах від  
5% до  20%  залежно від виду бур’янів. 

Рис. 5: РЕМІКС™ підвищує ефективність гербіциду (різні види бур’янів) 
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Гербіцид Гербіцид + РЕМІКСтм

Озимий ріпак, Великобританія,  підрахунок на 225 день після нанесення 

Популяція бур’янів / м2: (VERPE 18, STEME 5, LAMPU 40, VIOAR 11, PAPRH 5)

В іншому випробуванні, проведеному в Центрі Досліджень і 
Розвитку компанії Агровіста в Стоутоні, додавання РЕМІКСтм 
підвищило рівень контролювання бур’янів в порівнянні з 
гербіцидом, нанесеним без додавання РЕМІКС™ (оцінювали 
4 дати).  Це демонструє переваги підвищеної утримуючої 
здатності РЕМІКС™ в верхньому шарі ґрунту  і подовження дії 
гербіциду.
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Гербіцид Гербіцид + РЕМІКСтм

Вищий врожай
Поєднання прискореного формування культури та кращого 
контролювання бур’янів  - підвищує зимостійкість та врожай. 
Дослідні випробування компанії Агровіста вивчали вплив 
норм висіву, технік висіву та гербіцидів (метазахлор, 
діметенамід-п та квінмерак) внесених з або без додавання 
РЕМІКС™. Дослідження проводились на двох локаціях: 
Морлі та Сіренсестер. Суха осінь вимагала більших норм 
висіву, але на обох майданчиках додавання РЕМІКС™ 
суттєво вплинуло на збільшення врожаю.   

Рис. 7: Вплив РЕМІКСтм на врожай, 
м.Морлі (врожай, т/га, вологість 9%)    
cv = DK Cabernet
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Гербіцид Гербіцид + РЕМІКС™
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Рис. 7: Вплив РЕМІКСтм на врожай, м.Сіренсестер 

(врожай, т/га, вологість 9%)
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Середній приріст врожаю на обох майданчиках склав 
+0.28 т/га, а також продемонстрував краще 
формування культури та контролювання бур’янів 
восени. 

КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ

Рис. 6: РЕМІКС™ подовжує дію гербіциду

РЕМІКС™

Розкидний висів. 
60 насінин 
на м2

Розкидний висів. 
30 насінин 
на м2

Розкидний висів. 
60 насінин 
на м./рядок

Розкидний висів. 
30 насінин 
на м./рядок

Гербіцид Гербіцид + РЕМІКС™

Розкидний висів,
35 насінин 

Лінійний висів,
70 насінин 

Лінійний висів,
35 насінин 



РЕМІКСтм  – це унікальна суміш аліфатичних вуглеводнів, 
гексогідратів, спиртових етоксилатів та C18-C20 жирних кислот. 

Створений спеціально для посилення ефективності ґрунтових гербіцидів, 
РЕМІКСтм підвищує захищеність та зростання культури, збільшує 
ефективність вирощування та врожайність ріпаку та інших культур. 

ПРИНЦИП ДІЇ

РЕМІКСтм діє трьома шляхами:
1. Зменшення знесення робочого розчину

РЕМІКС™ знижує кількість краплинок, менших ніж 100 
мікрон, схильних до знесення та забезпечує стійке 
досягнення  очікуваних результатів від внесення гербіцидів. 

2. Покращене розподілення робочого розчину

Якісне розподілення робочого розчину при використанні  
ґрунтових гербіцидів дуже важливе для досягнення високого 
рівня контролювання бур`янів. Через відсутність або низьку 
щільність листового покрову під час досходових або ранніх 
післясходових обробок виникають умови для утворення 
турбулентності під стрілою оприскувача, що стає причиною 
нерівномірного нанесення та поганого покриття ґрунту. 

Крім того, допуски деяких пестицидів потребують високого 
рівня контролю знесення, що досягається завдяки підбору 
форсунки (наприклад, плоскоструменеві розпилювачі з 
додаванням повітря) та низьким робочим тиском, що 
погано впливає на кут факелу та покриття ґрунту. 

РЕМІКС™ зменшує турбулентність краплинок та підтримує 
необхідний кут факелу (наприклад 110о) в широкому 
діапазоні робочих тисків, забезпечуючи рівномірне 
покриття поверхні ґрунту гербіцидом. 

3. Підвищена адсорбція ґрунту

Спеціалізовані довголанцюжкові  аліфатичні вуглеводні в 
складі РЕМІКС™ зв'язують активні інгредієнти гербіциду, 
що підвищує їх адсорбцію колоїдними та органічними 
часточками ґрунту. Це забезпечує подовжене утримання 
гербіциду в активній зоні у верхньому шарі ґрунту, 
поліпшуючи контролювання бур’янів та зменшуючи 
фітотоксичні ефекти. 

ПІДВИЩЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ґРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ

5cm 5cm

Гербіцид, покритий 
спеціальною оливою, 
залишається зв’язаним з 
часточками ґрунту

- РЕМІКСтм
Нерівномірне розподілення, 
погана адсорбція ґрунтом. 

+ РЕМІКСтм
Знижене знесення
Гарне розподілення
Підвищена адсорбція ґрунтом

5mm5cm5 mm5cm55c5 5ccmm

РЕМІКСтм збільшує
ефективність, забезпечуючи 
рівномірне розподілення та 
утримання гербіциду в активній 
зоні у верхньому шарі ґрунту, де 
проростають бур’яни. Збільшена 
адсорбція ґрунту знижує 
промивання гербіциду в 
насіннєву зону, покращуючи 
захищеність та умови 
формування культури. 

РЕМІКСтм

Активна 
зона 
гербіциду

Поверхня 
ґрунту



РЕМІКСтм

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ґРУНТОВИХ

ГЕРБІЦИДІВ НА РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ  
Ріпак - Кукурудза - Соняшник - Зернові - Бобові - 

Картопля - Цукровий буряк - Овочі - Виноград

• Якісне покриття та розподілення в ґрунті при обприскуванні

• Підвищена безпека та кращі умови формування культури

• Посилене контролювання бур’янів

• Вищий врожай

Agrovista UK Ltd 

Cambridge House Nottingham Road 

Stapleford Nottingham NG98AB

Tel: +44 (0) 115 939 0202

Visit: www.agrovista.co.uk

email: mark.palmer@agrovista.co.uk

Виконуйте правила безпеки при використанні засобів захисту рослин. Уважно читайте етикетку перед використанням.    

Всі торгові марки Агровіста ЛТД, Великобританія підтверджені, препарати зареєстровані в Україні.

Імпортер та Дистриб'ютор в Україні:     
ТОВ "Агрінова Солюшнз"
Директор - Борисполець Світлана Ігорівна 
Телефон: +38 067 503 40 05
Ел.пошта: s.boryspolets@agrinova.com.ua

Телефон: +38 066 513 95 08 
Вебсайт: www.adjuvants.com.ua
Ел.пошта: expert@adjuvants.com.ua 
Skype: adjuvants.ukraine
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