
Можна використовувати у бакових сумішах з більшістю фунгіцидів та інсектицидів, зареєстрованих до 
використання на кукурудзі у цей період. Однак в кожному окремому випадку препарати, що змішуються, 
необхідно перевіряти на сумісність.

Кельвін® Плюс не рекомендується вносити у бакових сумішах із фосфорорганічними інсектицидами. 
У разі потреби застосування таких інсектицидів обробку проводити за 7 днів до або 3 дні після обприскування 
препаратом Кельвін® Плюс.

Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Ці рекомендації ґрунтуються на нашому сьогоднішньому досвіді й відповідають регламентам, затвердженим реєструючими органами. Вони не звільняють 
користувача від власної оцінки та врахування великої кількості факторів, що обумовлюють використання та обіг нашого препарату. Оскільки виробник не 
впливає на зберігання та використання і не може передбачити всі пов’язані з цим умови, відповідно він не несе відповідальності за наслідки неправильного 
зберігання та використання. Відповідальність за неправильне зберігання препаратів, суворе дотримання вимог технології та регламентів несуть виробники 
сільськогосподарської продукції, зокрема колективні, фермерські господарства та інші організації, які використовують пестициди. Використання препарату в 
інших виробничих сферах або за іншими регламентами, перш за все на культурах, які не вказані в наших рекомендаціях, нами не вивчалось. Особливо це 
стосується використання, рекомендованого офіційними установами, але не нами. З нашого боку ми виключаємо будь-яку відповідальність за можливі наслідки 
такого використання препарату. Різні фактори, обумовлені місцевими та регіональними особливостями, можуть впливати на ефективність препарату. 
Насамперед це погодні та ґрунтово-кліматичні умови, сортова специфіка, сівозміна, строк обробок, норми витрат, бакові суміші з іншими препаратами та 
добривами (не вказаними в наших рекомендаціях), наявність резистентних організмів (патогенів, рослин (бур’янів), комах та інших цільових організмів), 
невідповідна або невідрегульована техніка для використання тощо. За особливо несприятливих умов, не врахованих користувачами, не можна виключити зміну 
ефективності препарату чи навіть пошкодження культурних рослин, за наслідки яких ми та наші торгові партнери не можемо нести відповідальності. 
Користувач засобів захисту рослин безпосередньо несе відповідальність за техніку безпеки при використанні, зберіганні та транспортуванні пестицидів, а 
також за дотримання чинного законодавства щодо безпечного використання пестицидів. BASF Agro 2017

 www.agro.basf.ua

*Кельвін® Плюс 0,4 кг/га + ПАР Хастен 1 л/га. Вказана чутливість бур'янів є середньостатистичною згідно з результатами багаторічних дослідів, 
проведених в типових умовах вирощування тієї чи іншої культури. В окремих випадках можливе відхилення від зазначених показників, коли відбувається 
процес формування резистентності у видів бур'янів. Джерело: дані польових досліджень BASF, Німеччина  

Амброзія полинолиста
Ambrosia аrtemisiifolia

Берізка польова
Convolvulus arvensis 

Вівсюг звичайний
Avena fatua

Гірчак березковидний
Рolygonum соnvolvulus

Гірчак почечуйний
Polygonum persicaria

Гірчиця польова
Sinapsis arvensis

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Жабрій види
Galeopsis ssp.

Плоскуха звичайна
Echinocloa crus-galli

Лобода види
Chenopodium spp.

Мишій види
Setaria spp.

Нетреба види
Хаnthium spp.

Осот види
Sonchus spp.

Осот польовий
Cirsium arvense

Паслін чорний
Solanum nigrum

Пирій повзучий 
Agropyron repens

Підмаренник чіпкий 
Galium aparine

Плетуха звичайна 
Calystegia sepium

Просо волосоподібне 
Panicum capillare

Редька дика
Raphanus raphanistrum

Ромашка види 
Matricaria ssp.

Рутка лікарська 
Fumaria officinalis

Сорго алепське 
Sorghum halepense

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Триреберник види
Tripleurospermum ssp.

Фіалка види
Viola ssp.

Щавель кінський 
Rúmex confértus

Щириця звичайна 
Amaranthus retroflexus 

Щириця лободовидна 
Amarathus blitoides

ЧУТЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ ДО ГЕРБІЦИДУ КЕЛЬВІН® ПЛЮС*

ЧУТЛИВІ

СЕРЕДНЬОЧУТЛИВІ

Канатник Теофраста 
Abutílon theophrásti

МАЛОЧУТЛИВІ

Герань види
Geranium spp.

Пальчатка кровоспиняюча 
Digitaria sanguinalis

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Кельвін® Плюс
Cистемне видалення бур’янiв



дикамба 424 г/кг + дифлуфензопір 170 г/кг + нікосульфурон 106 г/кг

Кельвін® Плюс
Системне видалення бур’янів

Новий селективний системний гербіцид з покращеною 
ефективністю проти дводольних та багаторічних злакових 
бур'янів у посівах кукурудзи

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ ТА РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

системний

Діючі речовини

Препаративна форма

Розподіл у рослині

однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни

кукурудза

Кельвін® Плюс 0,3-0,4  кг/га + ПАР Хастен 1,0 л/га

Кельвін® Плюс у нормі 0,35-0,4 кг/га + ПАР Хастен 1 л/га можна застосовувати як самостійне гербіцидне 
рішення за помірного тиску бур'янів з переважанням дводольних бур'янів.

За умови переважного засмічення посівів однодольними бур’янами рекомендується максимальна норма 
Кельвін® Плюс – 0,4 кг/га + Хастен 1 л/га.

За сильного засмічення посівів бур’янами з родин геранієві, лободові, щирицеві, мишіями чи курячим просом 
та ризику появи наступної хвилі бур'янів максимальну ефективність забезпечить застосування 
Кельвін® Плюс 0,3-0,35 кг/га + ПАР Хастен 1 л/га у поєднанні з досходовим або післясходовим внесенням 
Фронтьєр® Оптіма (0,8-1,0 л/га).

Кельвін® Плюс не рекомендовано застосовувати на цукровій кукурудзі.

Культура

Норма витрати препарату

Спектр дії

обприскування у фазу 3-5 листків культури
(бур’яни на ранніх фазах розвитку)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

застосування
Терміни та спосіб

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

Широкий спектр контрольованих злакових бур’янів, в тому числі багаторічних

Ефективність препарату не знижується у разі випадання опадів через 4 години після внесення

Ефективна дія найнижчої норми дикамба на дводольні бур’яни завдяки синергізму з дифлуфензопіром

Завдяки вмісту д.р. дикамба гербіцид Кельвін® Плюс є ефективним рішенням

для запобігання формування резистентних до сульфонілсечовин форм бур’янів

Чудова ефективність проти комплексу злакових
та дводольних бур’янів у посівах кукурудзи

Кельвін® Плюс – контроль багаторічних бур’янів
(берізка польова, осот рожевий, пирій повзучий тощо)

Ефективний контроль перерослих дводольних бур’янів
(лобода біла, гірчак види, амброзія полинолиста тощо)

Кельвін® Плюс –
висока селективність до кукурудзи

Ефективний компонент гербіцидних рішень
проти широкого спектру бур’янів

Контроль падалиці соняшнику – як традиційного,
так і Clearfield® та ExpressSun®

* 5 днів після внесення 

Контроль Кельвін® Плюс 

Контроль
Кельвін® Плюс +

Фронтьєр® Оптіма
 

Кельвін® Плюс*Кельвін® Плюс*Кельвін® Плюс*Кельвін® Плюс

Контроль Кельвін® Плюс 


