
25ПОЛЬОВІ КУЛЬТУРИ 

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

ЗМИКАННЯ ЛИСТЯ  
У РЯДКУ

ЕТАП ПОВНОГО  
РОЗВИТКУ ВТОРИННОЇ 

БУДОВИ КОРЕНЯ

ЗМИКАННЯ ЛИСТЯ  
У МІЖРЯДДЯХ

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ 
РІСТ КОРЕНЕПЛОДУ 

ТА АКТИВНЕ 
САХАРОНАКОПИЧЕННЯ

1 2 3 4

0,2-0,4 кг/т  
В баковій суміші з препаратами, які застосовуются  

в технології вирощування або окреме внесення,  
але не раніше ніж через 5 днів після використання  

гербіцидів бетанальної групи. 

1,5-2,5 л/га 
 Одночасно з препаратами, використовуваними в технології.  

Вносити бажано спільно з “Вігортем С”. * !!!      

1,0-2,5 л/га 
 Не менше ніж по одній оброці в кожну із зазначених фаз,  

можна спільно з препаратами, використовуваними в технології.  
В період завершального росту бажано частіше застосування  

зазначених препаратів з повторним внесенням  
через два тижні після попереднього внесення.      

0,3 - 0,5 л/га 
 Не менше ніж по одній поброці в кожну із зазначених фаз,  

можна спільно з препаратами, використовуваними в технології. 
В період завершального росту бажано частіше застосування 

зазначених препаратів з повторним внесенням  
через дві неділі після попереднього внесення.

-  Відновлення повноцінного 
фотосинтезу і посилення протікання 
метаболічних процесів в рослинах після 
гербицидного стресу.

КАФОМ Zn n n
-  Посилення швидкості протікання 

метаболічних процесів в рослинах, а також 
пригнічення розвитку хвороб особливо 
тих, що викликаються патогенами з 
класу ооміцетів. При першому внесенні 
відзначається прискорення линьки кореня 
і інтенсивне утворення його теоретинної 
будови. При використанні КаФом Zn-Mn для 
другого внесення відзначається збільшення 
врожайності, а також зменшення вмісту 
шкідливого азоту в кінцевій продукції.

ЕТАБОРО
-  Посилення відтоку пластичних речовин 

з листя на фоні зменшення стресів біотичного 
та абіотичного походження. Крім того, при 
першому внесенні даних препаратів значно 
зменшуються прояви гнилі сердечка на 
бідних бором грунтах. При другому внесенні 
спостерігається прискорене формування 
радіальних кілець коренеплоду, яких зазвичай 
буває від 8 до 12, а також збільшення вмісту 
цукру в коренеплодах на момент збирання.

-  Посилення відтоку пластичних речовин 
з листя на фоні зменшення стресів біотичного 
та абіотичного походження. Крім того, при 
першому внесенні даних препаратів значно 
зменшуються прояви гнилі сердечка на 
бідних бором грунтах. При другому внесенні 
спостерігається прискорене формування 
радіальних кілець коренеплоду, яких зазвичай 
буває від 8 до 12, а також збільшення вмісту 
цукру в коренеплодах на момент збирання.

ФАЗИ РОЗВИТКУ 
РОСЛИН

ПРОДУКТИ 
ТА ЕФЕКТ ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ

*  Увага!  Не змішувати з препаратами міді і фосфорорганічними інсектицидами! При використанні КАФОМ Zn-Mn та Zn в бакових сумішах з препаратами БОРУ обов’язково 
проводити тест на змішування! У воді з великим вмістом розчинених солей кальцію можливе випадання осаду.


