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У тех но логії ви ро щу ван ня со няш
ни ку кон троль бур’янів є од ним 
із важ ли вих еле ментів, ад же 

во ни кон ку ру ють з рос ли на ми за во ло
гу та по живні ре чо ви ни. 

Сьогодні на рин ку Ук раїни за реєст
ро ва на не ве ли ка кількість стра хо вих 
гербіцидів, що за сто со ву ють у посівах 
со няш ни ку, і що ро ку аг рарії че ка ють 
но вих інстру ментів кон тро лю про
блем них бур’янів. 

Утім, не що дав но відбу ла ся дов го
очіку ва на подія, при чо му не ли ше для 
ком панії Corteva Agriscience, а й для 
тих, хто ви ро щує со няш ник і наці ле ний 
на ви со кий ре зуль тат!

На ри нок вий шов інно ваційний  
гербіцид Геліан тексТМ, ство      ре ний 
на ос нові новітньої мо ле ку ли  
Arylex™ active з ме тою кон тро лю  
про блем них дво до ль них бур’янів 
у посівах со няш ни ку. 

 Клю ЧовІ пе ре ва Ги ГербІци ду 
ГелІан ТеКсТМ:
•    Не пе ре вер ше ний кон троль ам б розії 

по ли но ли с тої (Ambrosia artemi sii
folia), навіть пе ре рос лої.

•    За сто су ван ня на всіх ти пах гібридів 
со няш ни ку, зо к ре ма на зви чай них та 
гібри дах, стійких до гербіцидів.

•    Кон троль проблемних дво доль них 
бур’янів, вклю ча ю чи ло бо ду білу 
(Chenopodium album), ка нат ник 
Те о фра с та (Abutilon Theophrasti), 
не тре бу зви чай ну (Xanthium 
strumarium) та ін.

•    Ши ро ке вікно за сто су ван ня: від 
по яви 4х справжніх листків куль ту
ри до по чат ку стадії «зіроч ки» 
(ВВСН 14–50).

•    Сумісний із більшістю про грам за хи
с ту рос лин, що ви ко ри с то ву ють  у 
посівах со няш ни ку.

•    Без об ме жень у сівозміні.

   спектр кон тро ль о ва них бур’янів. 
Спектр дії та ступінь кон тро лю бур’я
нів є виз на чаль ною оз на кою будьяко
го гербіци ду. За ух ва лен ня рішен ня 
що до за сто су ван ня гербіци ду логічним 
бу де ви хо ди ти з аналізу фіто санітар но
го ста ну посіву, зокрема кількості та 
розмаїття видів бур’янів, фаз розвитку 
рослин культури та бур’янів тощо.

   Швидкість дії гербіци ду. Ак тив
ний ріст чут ли вих бур’янів при пи няє ть
ся вже че рез до бу після про ник нен ня 
пре па ра ту в рос ли ну. Перші ви димі 
оз на ки пригні чен ня бур’янів про яв ля
ють ся че рез одиндва дні після вне сен
ня. Ос та точ на за ги бель бур’янів відбу
ває ться че рез трип’ять тижнів після 
об роб ки і за ле жить від ви до во го скла ду 
та стадії роз вит ку бур’я нів, ступеня за 
сміченості, а також кліматичних умов 
до, під час і після обробки.

  ам б розія по ли но ли с та та ло бо да 
біла. Ці бур’яни над зви чай но по ши рені 
са ме в посівах со няш ни ку. Во ни ста ли 
справжнім го ло вним бо лем будьяко го 
фер ме ра. Втім, гербіцид Геліан тексТМ 

чу до во їх кон тро лює, навіть пе ре рослі 
рос ли ни.

Найбільшо го по ши рен ня ам б розія 
по ли но ли с та на бу ла у півден них та 
східних регіонах Ук раїни, та кож по сту
по во про су вається до цен т раль них та 
цен т раль нозахідних. Як відо мо, це піз
ній бур’ян, який мо же схо ди ти кілька 
разів до кінця трав ня і навіть пізніше. 

На рин ку досі не бу ло гербіцидів, які 
мож на бу ло вно си ти після фа зи 8го 
ли ст ка у со няш ни ку та кон т ро лю ва ти 
ам б розію по ли но ли с ту й інші бур’яни. 
Про те сьо годні аг рарії ма ють та ку мож
ли вість за вдя ки ши ро ко му вікну за сто
су ван ня гербіци ду Геліан тексТМ.

 
 рег ла мен ти за сто су ван ня. 
Гербіцид Геліан тексТМ ре ко мен дую ть 
за сто со ву ва ти не раніше від фа зи 
4х справжніх, повністю сфор мо ва них 
лист   ків со няш ни ку до по чат ку стадії 
«зіроч ки» у куль ту ри (ВВСН 14–50) 
у нормі 45 мл/га з до да ван ням 
ПАР Віволт®.

   сумісність з інши ми пре па ра та
ми. Роз ши ре на ге о графія ви ро щу ван
ня со няш ни ку та рівень тех но логій 
фор му ють спе цифічні умо ви, які й виз
на ча ють різні ти пи за бур’янен ня тих чи 
інших площ. То му діяти потрібно, ви хо
дя чи із си ту ації на кон крет но му полі. 

Та за по тре би мож  на ви ко ри с то ву
ва ти гербіцид Геліан тексТМ у різних 
про гра мах за хи с ту посівів со няш ни ку 
з пре па ра та ми як для до схо до во го, так 
і після с хо до во го кон тро лю бур’янів. 
Вар то уни ка ти за сто су ван ня гербіци ду 
Геліан текс™ од но час но з грамініци
да ми, інтер вал між об роб ка ми має ста
но ви ти не менш як 10 днів.

З по явою гербіци ду Геліан тексТМ 
аг рарії ма ти муть ре аль ну мож ливість 
кон тро лю про блем них дво доль них 
бур’янів у після с хо до вий період і, що 
важ ли во, на будьяких ти пах гібридів 
со няш ни ку. 

Скажіть «НІ» ам б розії по ли но
листій, ло боді білій, не требі зви чайній, 
щи риці за гнутій, пас ль о ну чор но му та 
іншим про блем ним бур’янам у посівах 
со няш ни ку!

Галина Радзіцька,
категорійний менеджер 

з гербіцидів Corteva Agriscience

скажіть «ні» про блем ним 
бур’янам у посівах со няш ни ку

Високочутливі 
бур’яни
(> 95%)

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), лобода біла 
(Chenopodium album), канатник Теофраста (Abutilon Theophrasti), 
нетреба звичайна (Xanthium strumarium), чорнощир нетреболис
тий (Iva xanthiifolia), чорнощир звичайний (Cyclachaena 
xantiifolia), підмаренник чіпкий (Galium aparine)

Чутливі
(85–94,9%)

Паслін чорний (Solanum nigrum), щириця загнута (Amaranthus 
retroflexus), коноплі дикі (Cannabis ruderalis), дурман звичайний 
(Datura stramonium)

Середньочутливі
(70–84,9%) Гірчиця польова (Sinapis arvensis)

Гербіци д Геліан тексТМ: 
внесення 45 мл/га + ПАР Віволт®, 300 мл/га

відмінний контроль амброзії полинолистої

До застосування
8 день після 
застосування

15 день після 
застосування

Гербіци д Геліан тексТМ: 
внесення 45 мл/га + ПАР Віволт® 300 мл/га

Лобода біла
8 день після внесення

Паслін чорний
8 день після внесення

Контроль лободи білої та пасльону чорного

рег ла мен т за сто су ван ня гербіциду Геліан тексТМ

найпроблемніші бур’яни, які контролює Геліан тексТМ 
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Геліантекс™
 0,045 л/га

Контроль дводольних  
видів бур’янів

спектр кон тро ль о ва них гербіцидом Геліан тексТМ бур’янів
Arylex™ active (га ла ук си фенметил)  

вхо дить до но во го  кла су хімічних спо лук 

— арилопіколінатів. За ме ханізмом дії  

на  ле жить до гру пи син те тич них аук си нів 

(HRAC гру па O). Дієвий за низь ких норм 

ви ко ри с тан ня. Швид ко про ни кає у бур’яни 

та впли ває на них. Ефек тив ний  

за про хо лод них умо в  та менш  

за леж ний від су хої по го ди. 

Амброзія полинолиста Гірчиця польова

Нетреба звичайна Паслін чорний Підмаренник чіпкий

Дурман звичайний Лобода біла


