
НАДІЙНИЙ  
ІНСЕКТИЦИД ЗА 

БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

ЗАХИСТ ВІД СКРИТНО ТА ВІДКРИТО 
ЖИВУЧИХ ШКІДНИКІВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
• Для знищення личинок другого і наступних поколінь застосовувати максимальні норми 

витрати

• Не застосовувати з прилипачами типу sticker/binder (BOND®, PLYAC™), сумісний з 
прилипачем КОРВЕТ®

• Не застосовувати в бакових сумішах з фунгіцидами на основі фосетил алюмінію, які 
містять прилипач типу sticker/binder

• Перед приготуванням бакових сумішей перевіряти препарати на сумісність (вона може 
бути неоднаковою при різній якості води)

• Не застосовувати в бакових сумішах з рідкими добривами

• Не застосовувати в бакових сумішах з продуктами, які мають лужну реакцію

• ПРОКЛЕЙМ® добре проникає всередину рослинних тканин, але не поширюється по 
судинній системі, тому дуже важливо якісно покрити краплями робочого розчину всю 
поверхню рослин, що обробляються

• Щоб покращити покриття рослин розчином та пришвидшити проникнення всередину 
тканин, до робочого розчину додають ІЗАБІОН® (300–400 мл на 100 л води)

• Корисних ентомофагів випускати на оброблені площі через 24 год після обприскування

ТОМАТ
Від першого покоління совок 
досить однієї обробки МАТЧ® або 
ПРОКЛЕЙМ®. Кількість обробок 
проти другого й наступних 
поколінь залежить від тривалості 
періоду плодоношення. Починати 
обробки слід інсектицидом МАТЧ® 
— по яйцекладках до початку 
відродження гусениць. Якщо зби-

рання планується з 10 липня до кінця вересня, слід провести дві 
обробки поспіль МАТЧ® з інтервалом 7–10 днів і через 10 днів блок із 
двох обробок ПРОКЛЕЙМ® з інтервалом 7–14 днів.

 

Яйцекладка Відродження
личинок Гусениці 2–5-го віків

Матч® Матч® Проклейм® Проклейм®

 
При правильному виборі термінів першої обробки та дотриманні 
інтервалів між обробками система захисту від совок не потребує 
використання інших додаткових препаратів.

Норма витрати робочої рідини — 400–500 л/га.

Для моніторингу лускокрилих шкідників рекомендовано 
використання феромонних пасток.

Помідорна  
совка

Бавовникова 
совка

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних 
телефонів в Україні

www.syngenta.ua



ВІЗУАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ  
МЕХАНІЗМУ ДІЇ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Культура Шкідники Норма витрати, 
кг/га

Макс. кількість обробок/ 
терміни очікування, дні

Капуста Капустяна міль, види совок, 
капустяний і ріпаковий білани 0,2–0,3 2/7

Томати Бавовникова совка, 
карадрина 0,3–0,4 2/5

Яблуня Плодожерки, листовійки, молі 0,4–0,5 2/14

Виноград Бавовникова совка, гронова 
листовійка 0,3–0,4 2/14

СПЕКТР ДІЇ

Основна дія Побічна дія

Совки, молі Трипси

Білани Мінери

Листовійки Кліщі

Плодожерки Медяниці

П’ядуни
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ
 

ДІЮЧА РЕЧОВИНА Емамектин бензоат, 50 г/кг

ХІМІЧНА ГРУПА Авермектини

ХАРАКТЕР ДІЇ Трансламінарна

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА Водорозчинні гранули

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ Класифікація ВООЗ: ІII клас (малотоксичні)

УПАКОВКА 0,5 кг

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 3 роки з дати виготовлення

Пошкодження плодів і овочів лускокрилими шкідниками 
призводить до істотного зниження товарності та якості 
продукції. Боротьба з цими шкідниками складна, оскільки 
їх розвиток відбувається, як правило, в умовах, коли 
діючі речовини пестицидів не виявляють максимальної 
ефективності — при складних погодних умовах. Крім того, 
личинки лускокрилих шкідників розвиваються і харчуються 
на рослинах у важкодоступних місцях — на нижньому боці 
листків або всередині плодів. Компанія «Сингента» пропонує 
новітній інсектицид ПРОКЛЕЙМ® — неперевершений за 
ефективністю в спекотних умовах.  

ПЕРЕВАГИ
• Знищує всіх лускокрилих шкідників — відкрито та скритно живучих

• Починає діяти з фази яйця — має пряму овіцидну дію: при потраплянні на яйцекладку 
проникає через оболонку яйця і личинка гине, не виходячи з нього, або отримує летальну 
дозу в момент прогризання хоріона яйця

• Повністю проникає в рослинні тканини протягом двох годин; утворює резервуари, 
які містять емамектин бензоат. Завдяки цьому ефективність не залежить від високих 
температур і дощу та забезпечує захист до 15 діб

• Висока ефективність при спекотних температурах (вище +35 °С)

• Короткий термін очікування: для овочевих культур — 5–7 днів, для яблуні  
та винограду — 14 днів

• Сумісний з біозахистом — безпечний для ентомофагів через 5–24 год після обприскування

ВИНОГРАД
• Проти гронової листовійки і бавовникової совки — на початку 

відродження гусениць (5–7 днів від початку льоту самців)

• Проти дворічної листовійки — 2–3 доби після початку масового 
льоту (має виражену овіцидну дію)

• Норма витрати робочої рідини — 600–800 л/га

ПРОКЛЕЙМ® може  
застосовуватися проти будь-
якого з трьох поколінь гронової 
листовійки. ПРОКЛЕЙМ® має три 
цінні властивості: ефективність 
при екстремально високих 
температурах, короткий термін 
очікування — 14 днів та додатково 

високу ефективність проти бавовникової совки. Усі три властивості 
вкрай необхідні в другій половині вегетації винограду під час його 
достигання.

 

ЯБЛУНЯ
Термін захисної дії в період росту 
плодів — 12–14 діб, при досягненні 
яблуком майже повного розміру — 
20 діб. Найкраще використовувати 
для боротьби не з одним видом, 
а проти широкого спектра 
лускокрилих шкідників. Одночасний 
масовий розвиток кількох видів 

лускокрилих шкідників буває, як правило, одразу після цвітіння та 
перед збиранням урожаю. ПРОКЛЕЙМ® — ідеальний препарат для 
завершальних обробок, адже у нього:

• тривалий період захисної дії — 20 днів;
• короткий термін очікування — 14 днів;
• широкий спектр дії — знищує всіх лускокрилих шкідників саду.

Норма витрати робочої рідини — 800–1200 л/га. 

КАПУСТА
ПРОКЛЕЙМ® 
захищає капусту 
від гусениць усіх 
лускокрилих 
шкідників і має 
побічну дію на 
трипсів. Обробку 
проти капустяної 

молі слід починати через 3–5 днів після початку льоту метеликів, 
яйцекладку молі знайти дуже важко. Через 10–12 днів рекомендується 
провести повторну обробку, бо міль розвивається в кількох 
поколіннях. Не допускати проникнення шкідника в головку капусти. 
Обробку проти совок і біланів слід починати при виявленні яйцекладок 
шкідників. Норма витрати робочої рідини — 400–500 л/га.

Дія починається з фази яйця Повне проникнення в рослинні тканини

ПОЇДАННЯ

СМЕРТЬ

Проникнення  
в хлоридні канали

Паралізація м’язів

ПРОТЯГОМ 1–4 ДНІВ

ЖИВЛЕННЯ 
ПРИПИНЯЄТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ 1–4 ГОДИНИ

Припинення 
живлення

Яйцекладка гронової  
листовійки

Гронова  
листовійка

Капустяний білан Капустяна міль Ріпаковий білан

Яблунева плодожерка


