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Регулятор росту яменю, пшениці та
інших культур

Діюча речовина: хлорид хлормеквату, 750 г/л
Препаративна форма: водорозчинний концентрат
Тарна одиниця: 10 л

Діюча речовина: етефон, 660 г/л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Тарна одиниця: 5 л

Переваги

Переваги

¥¥ Сповільнює ріст соломини в довжину, сприяє її зміцненню (стійкість до
вилягання)
¥¥ Підвищує коефіцієнт продуктивного кущіння зернових (при застосуванні
навесні до ВВСН 25)
¥¥ Підвищує зимостійкість озимого ріпаку

¥¥ Запобігає ламкості стебла в районі 2-го та 3-го міжвузля, та колосу особливо у ярого ячменю
¥¥ Сприяє потовщенню соломини та рівномірному та повному наливу зерна
¥¥ Застосовується в т.ч. на овочевих та плодових культурах для
прискорення дозрівання, інтенсифікації забарвлення, хімічного
проріджування зав’язі тощо (реєстрація в Світі)

Механізм дії

Хлорид хлормеквату впливає на обмін гормонів росту, що призводить до зменшен
ня довжини стебла, з одночасним збільшенням його діаметра та потовщення стінок.
Рекомендується для інтенсивних технологій, на фоні високих норм мінеральних добрив,
особливо азотних та в умовах надмірного зволоження.

Поглинання і переміщення у рослині

Системний препарат. Проникає в рослину в основному через листя.

Особливості застосування

Механізм дії

В тканинах рослин етефон поступово розкладається, утворюючи етилен — природ
ний фітогормон, який регулює процеси росту, стимулює дозрівання, приймає участь у
реакціях рослини на стресові фактори.

Поглинання і переміщення у рослині

Надходить у рослину головним чином через листя, переміщуючись системно.

Особливості застосування

Не рекомендується застосовувати в посушливих умовах, на слаборозвинених та
забур’янених посівах. Посуха та температури повітря нижче 15 °С протягом 5 днів після
обробки можуть призвести до затримки дозрівання культури. Оптимальна температура для
застосування 15 – 20°С.
Дозволяється використовувати у бакових сумішах з деякими фунгіцидами та інсектицидами. В
цьому випадку обов’язково необхідно провести тест на сумісність препаратів з різних класів.

Морфорегулятори

В залежності від сорту озимої пшениці, норму витрати препарату визначають наступним
чином:
• для сортів з тенденцією до вилягання від низької до середньої 1,0 – 1,5 л/га,
• для сортів з тенденцією до вилягання від середньої до високої 1,5 – 2,0 л/га,
• оптимальна фаза для обробки – середина кущіння (ВВСН 25).
Опади, що випали через 1 год. після внесення, не знижують ефективності препарату.
Не рекомендується використання в умовах, коли рослини знаходяться у стресовому стані
(посуха, низькі температури тощо).
При використанні СТАБІЛАН® 750 у баковій суміші з гербіцидами ростового типу (2,4-Д,
МЦПА тощо) норму витрати гербіциду необхідно зменшити на 10 – 15%.
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протруйники

Морфорегулятори

Класичний регулятор росту зернових
культур та ріпаку

інсектициди

КАМПОСАН® ЕКСТРА

фунгіциди
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СТАБІЛАН® 750

