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Інсектицид біологічного походження

Органічний інсектицид контактно-кишкової
дії для захисту сільськогосподарських та 

овочевих культур від лускокрилих шкідників

Препаративна форма
Рідина. Водорозчинний порошок.

Упаковка
1 кг - пакет zip-lock.
1 л, 5 л, 20 л -каністра.

Умови зберігання
Рідка форма: t° від +2 °С до +25 °С.
Суха форма: t° -5 °С до 30 °С.
Зберігати в сухому, захищеному від
прямих сонячних променів місці.

Термін придатності
24 місяці.

КУЛЬТУРА НАЗВА ШКІДНИКА НОРМА ВИТРАТИ
ПРЕПАРАТУ

НОРМА ВИТРАТИ
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Зернові: пшениця,
ячмінь, жито Звичайна зернова совка (гусінь ІІ-ІІІ віку), трипси 0,15-0,4 л (кг)/га 200 - 300 л/га

Хрестоцвіті (ріпак,
гірчиця, капуста)

Капустяна совка, білан капустяний,
ріпаковий білан, капустяна міль 0,15-0,3 л (кг)/га 200 - 300 л/га

Бобові Совки, плодожерка горохова, брухус 0,15-0,3 л (кг)/га 200 - 300 л/га
Чортополохівка 0,6-0,8 л (кг)/га 200 - 300 л/га

Кукурудза Лучний метелик, стебловий
кукурудзяний метелик, совки 0,15-0,4 л (кг)/га 200 - 300 л/га

Овочі закритого та
відкритого ґрунту

Бавовникова совка,
листогризучі совки, молі, мінери 0,2-0,4 л (кг)/га 400 - 800 л/га

Плодово-ягідні
культури

Листокрутки, плодожерки, п’ядуни, совки,
гусінь американського білого метелика 0,4-0,8 л (кг)/га 800 - 1000 л/га

Cоняшник Соняшникова вогнівка, бавовникова совка 0,3-0,4 л (кг)/га 200 - 300 л/га
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Діюча речовина
Комплекс природних емамектинів, що продукуються 
корисним ґрунтовим мікроорганізмом Streptomyces 
avermitilis штаму LZ-17-5 (не менше 1,4%).

ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Швидка дія проти приховано та відкрито живучих лускокрилих 

шкідників (совки, молі, листовійки, п’ядуни, білани та інші.).
• Має побічну ефективну дію проти попелиці, кліщів, трипсів, 

квіткоїда та ін.
• Надійна дія за різних умов застосування.
• Проявляє контактну та додатково кишкову дію.
• Не накопичується у продукції.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Після обробки препарат швидко проникає у тканини рослин 
(впродовж 2-3 годин), але не має системної дії. Завдяки швидкому 
проникненню у рослини ефективність дії препарату не залежить 
від високих температур та опадів. Локалізація препарату 
всередині рослинних тканин забезпечує захисний період – до 2 
тижнів. Через 4–5 годин після застосування шкідники перестають 
живитись, масова загибель шкідників відмічається на 2 добу, 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
• Обов’язково застосовувати таку кількість робочого розчину, 

яка забезпечить якісне та рясне змочування поверхні рослин.
• рН робочого розчину в межах 5,5 – 7,0.
• Обробку проводити в ранковий або вечірній час, або впродовж 

дня за умов хмарності в суху безвітряну погоду.
• Температурний режим від +15 до +30°С.
• Термін ізоляції бджіл – 24 години (для мінімізації негативного 

впливу на бджіл рекомендуеться проводити вечірні обробки в 
період після припинення їх льоту).

• Термін очікування після обробки препаратом до збору врожаю 
– 10 діб.

максимальний ефект від застосування препарату відмічають 
на 3-5 добу. Завдяки проникненню в рослину проявляє високу 
активність проти приховано живучих шкідників – мінерів та 
мінуючих молей. Дія препарату починається з фази яйця – пряма 
овіцидна дія.




