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ВСТУП

 унікальних -  
g, Fe, .  І  

зниженні ризиків деактивації діючих 
речовин у воді неналежної якості
В противагу стандартним неіонним прилипачам, 

 містить сурфаканти на основі С10 спиртів 
Гербе з різним рівнем ГЛБ (гідрофльно-ліпофільного 
балансу), завдяки чому ефективно діє в бакових сумішах 
з різноманітними партнерами (діючими речовинами).  
Крім цього,  також є pH-буферизатором та 
пом'якшувачем води.
•  зменшує поверхневій натяг крапель,

завдяки чому забезпечується рівномірне якісне
покриття всієї оброблюваної поверхні,  зменшення
відскакування та краще розтікання крапель по
поверхні.

• Забезпечує утримання робочого розчину на оброблюваній
поверхні, що мінімізує збитки через стікання або змивання.

• Контакт робочого розчину з листом значно збільшується, навіть
за наявності воскового шару, ворсистої  поверхні листа чи інших
ускладнених умов.

•  покращує прилипання крапель до листової поверхні.

• Посилюється поглинання діючої речовини в листі завдяки тому,
що  покращує проникнення робочого розчину через
зовнішній восковий шар кутикули, збільшуючи ефективність дії
пестицида.

ВОДА
pH-буферизатор. 
Пом'якшувач води.        
Приведення якості води до 
придатної для обприскування.

ВПЛИВ НА КРАПЛІ

Зменшення поверхневого натягу.

Мінімізація відскакування, 
стікання або змивання.

Якісне  покриття поверхні. 
Краще адгезія.

КОНТАКТ & ПРОНИКНЕННЯ

Посилення контакту краплі з поверхнею.

Зменшення негативного ефекту 
поверхневих виростів (волоски, 
лусочки тощо) на утримання краплі на 
поверхні листа.

Мінімізація впливу лужного покриття 
самого листа.
Покращене проникнення через 
восковий шар кутикули.

Підвищення ефективності ЗЗР.

 
АД'ЮВАНТ, pH-БУФЕРИЗАТОР & ПОМ'ЯКШУВАЧ ВОДИ



Пакування 5 літрів стандарт

Норма 

Приклади 
партнерів в 
баковій 
суміші

0.25 -0.5 л/га

Придатний 
 в посівах  

Зернові, кукурудза, ріпак, соняшник, 
соя, бобові, овочі

 - це 
комбінація подвійних 
розгалужених первинних 
спиртів Гербе різного 
ступеню етоксилювання з 
pH-буферизатором & 
пом'якшувачем води

 pH-буферизатор & 
пом'якшувач води
Багато бакових сумішей, які для підвищення ефективності 
потребують дадавання ад’юванта  (зокрема, гербіциди класу 
сульфонілсечовини та грамініциди  “ФОП & ДІМ”) в будь якому 
випадку знижують свою ефективність в разі низької якості 
води в робочому розчині. До складу 
формуляції  входить pH-буферизатор та 
пом’якшувач води, які зменшують негативний вплив катіонів 
(Ca++, Mg++,Na++, Fe+++). 

 зменшує, а також діє як 
буферизатор рівня pH робочого розчину. 
Шкала pH (0-14) є виміром концентрації H+ іонів в розчині. 
Нейтральним є pH 7. Лужні розчини мають pH вищий, ніж 7, а 
також вищу концентрацію  гідроксильних іонів (OH-). Кислі 
розчини з рівнем pH нижче, ніж 7, мають підвищений рівень 
концентрації H+. Шкала є логарифмічною, отже рівень pH 5 у 
10 разів більш кислотний, ніж pH 6.

:  pH робочого розчину та норма внесення

Високий рівень pH в робочому розчні може призводити до 
розпаду (лужного гідролізу) діючої речовини, знижуючи 
ефективність та тривалість дії пестициду. Проблеми сумісності 
препаратів також можуть бути наслідком високого pH.  
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. Пом'якшувач води 
 пом'ягшує жорстку воду, ізолює та деактивує 

антагоністичні катіони (зокрема, Ca++,        Mg++, Na++, Fe
+++).
Якість води вимірюється сумарною концентрацією катіонів 
в воді, більшою мірою - кальція та магнія 
(меншою мірою - заліза, натрія та калія). Зазвичай, м’яка 
вода має менше, ніж 100 мг/л CaCO3; помірно м’яка – 
100-200 мг/л CaCO3, а жорстка вода – понад 200 мг/л 
CaCO3. Жорстка вода утворюється в районах, де ґрунт має 
вищі рівні карбонатів та бікарбонатів кальцію та магнію. 
Під час розпилення води вони роз’єднуються; Ca++ та Mg+
+ можуть вступати в реакцію з окремими пестицидами 
(особливо, зі слабо кислими гербіцидами гліфосатами) та 
погіршувати їх абсорбцію рослиною та сумісність 
компонентів робочого розчину, що призводить до 
закупорювання. Окремі види бур’янів (наприклад, Пирій 
повзучий) вміщують високі рівні кальцію між клітинами 
рослини, що знижує ефективність гербіциду, навіть за 
умов високої якості води.

 зменшує поверхневий натяг, покращує покриття 
поверхні та утримання розчину на поверхнях, вкритих 
восковим шаром.

Інсектицид + Інсектицид 
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Грамініциди (пропахізофоп, флуазіфоп-П- бутил, квізалофоп-П- 
тефурил, квізалофоп-П- етил, феноксапроп-П-eтил, тощо). 
Пестициди чутливі до РН (2,4 Д, CMPP, MCPA, каптан, дикамба 
амінопіралід, хлорпиріфос, хлормекват, , клодінафоп, 
цимоксаніл, диметоат). Соя - тифенсульфурон + бентазон.



 -  надійний партнер в бакових сумішах з гербіцидами та ефективне рішення в посівах культур, де контроль 
лободи білої та інших складних  бур'янів є справжньою проблемою, наприклад в посівах зернових, сої, тощо.

В цьому дослідженні додавання   в суміш з гербіцидом 
на основі трибенурону значно покращило рівень контролю 
бур’янів порівняно з внесенням гербіцида без ад'юванта.

 покращує якість води в робочому розчині (рН та 
жорсткість), знижує стікання розчину з поверхні листа та 
підвищує якість покриття та проникнення навіть крізь 
восковий та ворсистий шар. Це прискорює дію та підвищує 
ефективність результатів обробітку. 

Гербіцид +  

Лобода біла

Кращий контроль лободи білої в посівах сої
Результати випробувань контролювання широколистих бур’янів (Chenopodium album, Amaranthus spp., Capsella bursa-pastoris) 
у посівах соі з використанням    у суміші бентазону + тифенсульфурону в порівнянні з додаванням до суміші 
бентазону + тифенсульфурону  широко відомого в Україні неіонного сурфактанта свідчать про значно підвищену ефективність 
з ЕЛЕКТРОН®.

Гербіцид  Гербіцид + 

Бентазон + Тифенсульфурон 
+ Неіонні  ПАР (0,2 л/гa)

Бентазон + Тифенсульфурон + 
 (0,5 л/га)

Iнститут кормів та сільського господарства Поділля НААН Украіни, 2016 р.

Гербіцид

Контроль

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати досліджень в 2016 р.



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати досліджень в 2017 р.

Для визначення ефективності сумісного застосування 
грамініцидів з ад’ювантом   у боротьбі з 
падалицею пшениці озимої  в посівах дводольних 
культур, досліджння проводилися в липні-серпні 2017р. 

Досліди DAT - 7

Агрітест,  Київ, 2017

o Підвищує показник швидкості дії грамініцидів
в контролюванні падалиці зернових.

o Зменшує ризик повторного наростання
падалиці зернових при внесенні
грамініцидів навіть в найнижчий нормі,
рекомендованій виробником.

o Підвищує ефективність обробок
грамініцидами до 30 %, навіть в найнижчій
нормі, рекомендованій виробником.

Досліди DAT - 21

При застосуванні Електрон™ швидкість 
контролю падалиці зернових збільшується – 
дані на 21й день після внесення (DAT 21)  

При застосуванні Електрон™ швидкість 
контролю падалиці зернових збільшується – 
дані на 7й день після внесення (DAT 7)  



• Домішки до робочого розчину бакових сумішей
та ад'юванти

• Створені для підвищення ефективності дії пестицидів
• Спеціально розроблені для певних потреб пестицидів
• Обгрунтовані даними загальноєвропейських R&D

програм
• Всебічні дані ефективності в підтримку

рекомендацій до застосування
• Висока якість від британського виробника

Agrovista UK Ltd
Rutherford House 
Nottingham Science Park University Boulevard 
Nottingham 
NG7 2QP

Tel: +44 (0) 115 939 0202

Visit: www.agrovista.co.uk

email: mark.palmer@agrovista.co.uk

ПРОДУКТИ ТОРГОВОЇ МАРКИ ДІСКАВЕРІ 
ДОПОМОГА ПРИ ОБПРИСКУВАННІ

Імпортер та Дистриб'ютор в Україні:ІІм  
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

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

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




