
Важливість раннього періоду застосування інсектициду

Застосування інсектициду Верімарк® у ранні фази розвитку культури і до появи (перша 
поява) особин шкідника дозволяє захищати рослин культури на початку вегетації, що 
створює передумови для кращого укорінення рослин та їх сили росту

Рекомендації та умови  застосування інсектициду Верімарк® через систему крапельного 
зрошення на овочевих культурах (томат, огірок, перець)

Застосування інсектициду Верімарк®  у теплицях на 
овочевих культурах

Верімарк® – новітній інсектицид, на основі молекули циазипір (діюча речовина якої циан-
траніліпрол), спеціально розроблений для застосування через систему крапельного зрошення, 
що забезпечує:

�� відмінний контроль широкого спектру сисних та листогризучих шкідників овочевих куль-
тур відкритого та закритого грунту;
�� зменшення біотичного стресу  під час застосування на ранніх фазах розвитку культури; 
�� створює передумови для покращеного укорінення рослин, однорідності посівів та сили 
росту

Контроль широкого спектру шкідників

трипси лускокрилі білокрилки попелиці мухи

Метод застосування через систему крапельного зрошення

Період застосування 7-10 день після висаджування розсади

Кількість обробок 2 послідовні застосування з інтервалом 14 днів

Розчинність у воді
Повільна розчинність у воді та слабо рухливий 
в грунті (залежності від типу грунту )

Оптимальний рівень  pH
pH 5-6 , для підвищення кислотності добавляй-
те допоміжні речовини

Помішування робочого розчину в баку
Обовязково постійно помішувати перед засто-
суванням

Розміщення поливальної трубки Обов’язково біля кореневої зони

Відстань між крапельницями і рослиною
Крапельниці повинні бути на відстані близько 
7-10 см від рослини, в зоні коріння

Застосування інсектициду  протягом полив-
ного періоду

Найкраща ефективність від застосування пре-
парату досягається коли продукт застосовуєть-
ся на початку поливу - в 1/3 -1/2 цикл поливу

Норма витрати інсектициду

Кількість препарату розраховується в залеж-
ності від площі застосування:

- 100 соток- 500 мл;
- 50 соток – 50 мл;
- 1 сотка – 5 мл

Переміщення від коріння до верху рослини Впродовж 2-5 днів

Україна 04070 Київ, вул. Спаська, 30а.
Тел. (380 44) 498-90-00. Факс (380 044) 498-90-01

Для більш детальної інформації по продуктах заходьте 
на інтернет сторінку компанії www.zzr.dupont.ua



Застосування інсектициду Ексірель® на овочевих 
культурах

Ексірель® – нове інсектицидне рішення на основі молекули циазипір (діюча речовина якої циан-
траніліпрол), що забезпечує відмінний та довготривалий післясходовий захист овочевих культур. 

Важливість раннього періоду застосування інсектициду

Застосування інсектициду у ранні фази розвитку культури, і до появи (перша поява) особин 
шкідника дозволяє: 
�� захищати рослину культури на ранньому початку вегетації; 
�� зменшує біотичний стрес під час застосування на ранніх фазах розвитку культури;
�� створює передумови для кращого укорінення рослин та їх сили росту

Рекомендації та умови  застосування інсектициду Ексірель®

Метод застосування Обприскування по вегетації

Період застосування 7-10 день після висаджування розсади

Кількість обробок 2 послідовні обприскування з інтервалом 10 - 12 днів

Норма витрати інсектициду

0,75 – 1,0 л/га, у випадку якщо  вилив робочого розчину 
становить більше 1000 л/га, то розраховують концентрацію 
препарата 0,1-0,15%. Але ще раз наголошуємо, щоб досягти 
максимального ефекту від інсектициду, його потрібно 
застосовувати на ранніх фазах розвитку культури, у цьому 
випадку вилив робочого розчину невеликий - 200-400 л/га

Допоміжні речовини/прилипач

Для ефективного захисту від сисних видів шкідни-
ків – білокрилки, трипсів, попелиці, цикадок, препарат 
обов’язково змішують із прилипачем на олійній основі. 
Компанія Дюпон пропонує прилипач на основі ріпакової 
олії Кодасайд -1,5-2,0 л/га

трипси лускокрилі білокрилки попелиці мухи

Контроль широкого спектру шкідників

Ексірель® + Кодасайд

Україна 04070 Київ, вул. Спаська, 30а.
Тел. (380 44) 498-90-00. Факс (380 044) 498-90-01

Для більш детальної інформації по продуктах заходьте 
на інтернет сторінку компанії www.zzr.dupont.ua


