
Гербіцид на чотири 
пори року

Марафон®

Гербіцид для ефективного контролю 
метлюга, падалиці ріпаку, підмаренника, 
ромашки та інших однорічних злакових 
та дводольних бур’янів у посівах 
зернових культур.

Характеристика гербіциду Марафон® 

Діючі речовини
пендиметалін, 250 г/л + ізопротурон, 125 г/л

Хімічна група
динітроаніліни + похідні сечовини

Препаративна форма
концентрат суспензії (КС)

розподіл у рослині
системний; поглинається первинним корінням 
та проростками бур’янів

оСновні ПеревАГИ  

• Контроль широкого спектра однорічних 

дводольних і злакових бур’янів, включаючи 

метлюг та падалицю ріпаку, у т. ч. 

Clearfield® 

• Гнучкий термін застосування 

• Довготривалий контроль (включаючи 

весняні «хвилі» бур’янів)

• Не викликає стрес у культури

• Відсутні обмеження щодо чергування 

культур у сівозміні

• Зниження навантаження на обприскувач у 

весняний період

• Забезпечує раціональне використання  

          елементів живлення та вологи

рекомендації щодо застосування

Термін застосування гербіциду Марафон® можна 
пристосувати до ваших потреб та ситуації на полі:
• Оптимальним строком внесення Марафон® є фаза 

1–3 листки у зернових (стадія BBCH 11–13), тому що 
цей термін найчастіше збігається з найвразливішою 
фазою бур’янів (фаза сім’ядолі або першої пари 
листків бур’яну)

• Марафон® можна також застосовувати у період 
3–4 листків зернових – до фази початку кущення 
(фази BBCH 13–21), але бур’яни не мають бути 
перерослими (наприклад, підмаренник не має 
пройти стадію першої мутовки)

• Ефективний контроль падалиці ріпаку, у т. ч. 
Clearfield®, досягається, коли ріпак перебуває у фазі 
сім’ядоль

Регламент застосування та спектр дії

Культура
озима пшениця, озимий ячмінь 

норма витрати
4,0 л/га

Спосіб обробки та фаза застосування  
обприскування у фазу 1–3 листків культури
(бур’яни на початкових фазах)

Фази ВВСН

Термін застосування препарату Марафон®

Марафон® 
4,0 л/га

Слід пам’ятати, що Марафон® – це гербіцид із 
ґрунтовою активністю, тому підготовка ґрунту  
має бути відповідною. Поверхня поля має бути 
вирівняною, а ґрунтові агрегати подрібнені до 
дрібногрудкуватого стану.

Переваги осіннього внесення гербіцидів

Марафон® – один гербіцид, один виїзд у поле
Озимим вже від самого початку вегетації загрожує 
конкуренція з боку бур’янів. Втрати врожаю, 
спричинені бур’янами, перевищують 10 ц/гa (1,57 т/гa 
озимої пшениці з випробувань IUNG, Вроцлав, 1998).
Існує багато випадків, коли рішення про осінній 
строк захисту від бур’янів зернових культур є 
обґрунтованим і просто необхідним:
• якщо попередник ріпак – контроль падалиці ріпаку;
•  у випадках ранніх строків сівби;
• за ранніх строків сівби, на полях з високим рівнем 

забур’янення;
• на полях, перезволожених у весняний період;
• у господарствах з великими обсягами весняно

польових робіт;
• на полях з високим рівнем засміченості метлюгом 

(Apera spica-venti).

Якщо одна з вищевказаних ситуацій існує у вашому 
господарстві або ви переконані у необхідності 
проведення осінніх агрозаходів, тоді, власне, потрібно 
потурбуватися про осінній захист зернових озимих 
культур. Зрозуміло, виникає головне питання: який 
препарат обрати?

Осіннє використання гербіцидів є досить пошире
ним та популярним агротехнічним заходом у наших 
найближчих сусідів – у Білорусі, Польщі та країнах 
Західної Європи. На ринку Європи безумовно 
виділяється Марафон®. Цей препарат уже кілька років 
наявний на ринку ЄС і щороку збільшується коло його 
прихильників.
У межах конкретного поля доводиться мати справу з 
контролем кількох десятків видів бур’янів, які мають 
різні біологічні особливості і шкодять у різні періоди 
вегетації культури. Тому, плануючи заходи хімічної 
боротьби з ними, треба чітко знати види бур’янів і 
які з них можна контролювати під час того чи іншого 
внесення гербіцидів.
Якщо розглянути агрофітоценоз зернового поля, 
зокрема озимих колосових, то вже в осінній період 
вегетації доводиться мати справу з представниками 
таких біологічних груп: ефемери (зірочник середній, 
тонконіг однорічний); озимі (стоколос житній і польо
вий, метлюг звичайний); зимуючі (волошка синя, гри
цики звичайні, талабан польовий, ромашка непахуча, 
злинка канадська, максамосійка тощо); дворічні (бур
кун білий і жовтий, будяк пониклий, синяк звичайний 
тощо). Насіння бур’янів наведених вище біологічних 
груп здатне проростати за температури 1–6°С, а сходи 
успішно витримують значне зниження температури 
у зимовий період. Наявність цих бур’янів в осінній 
період у посівах озимих зернових культур, а надалі й 
навесні, негативно впливає на забезпечення рослин 
елементами живлення, вологою, ФАР, що обумовлює 
зменшення нагромадження пластичних речовин, 
погіршує їх перезимівлю та кущення. Як показує прак
тика, знищення бур’янів в осінній період за допомогою 
гербіциду Марафон®, 4,0 л/га, допомагає зберегти 
близько 10–15 ц/га урожаю зерна.

норма витрати робочого розчину
200–350 л/га
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Джерело: А. Парадовський, Польща, 2005 р.  

При використанні гербіцидів для контролю бур’янів 
у посівах зернових культур у весняний період аграрії 
стикаються з цілою низкою проблем: несприятливі 
погоднокліматичні умови (перезволоження ґрунту, 
заморозки, дощ, сильний вітер тощо), переростання 
бур’янів та перевантаженість техніки для проведен
ня обробки. Восени кліматичні умови для боротьби з 
бур’янами набагато сприятливіші. Вони перебувають 
на початкових фазах розвитку, тому ефективність 
гербіцидів значно вища.
Дуже важливим чинником, що найкраще визначає 
придатність гербіциду для осіннього внесення, є його 
ефективна дія за низьких температур.  
У рослині за низьких температур всі життєві процеси 
сповільнюються. Післясходові страхові гербіциди ма
ють, як правило, системну дію, тому повільно прони
кають у бур’яни. Необхідно враховувати, що частина 

гербіцидів у холодну погоду (за температури нижче 
+10°С) стають фітотоксичними для рослин озимої 
пшениці. Особливо це стосується препаратів на основі 
групи 2,4Д та дикамби, які у жодному разі не можна 
використовувати за температури нижче +10°С!
Пендиметалін та ізопротурон, що входять до скла
ду гербіциду Марафон®, мають неперевершену 
ефективність за холодної погоди (діють від 0°С) та 
здатні забезпечувати високу ефективність навіть за 
5–6°С!

за осіннього внесення гербіцидів створю-

ються оптимальні умови (без конкурентів) 

для росту рослин озимих культур восе-

ни і впродовж щонайменше двох місяців 

навесні.

ефективність застосування гербіциду Марафон® на озимій пшениці 

Контроль без застосування гербіциду Марафон®, 4,0 л/га 
СТОВ «Перше травня», смт Велика Олександрівка, Херсонська обл., 2013 р.

Діюча речовина Мінімальна t, °C оптимальна t, °C Максимальна t, °C
Пендиметалін 0 5–15 25
Ізопротурон 0 6–8 20

Активність діючих речовин гербіциду Марафон® залежно від температури 

Марафон®
Десятки тисяч гектарів пшениці в Україні, що оброблені препаратом Марафон® восени, переконливо свідчать, що 
навіть за різного рівня інтенсивності виробництва, за різних кліматичних умов цей гербіцид не лише забезпечує 
чисте поле, а й значний приріст врожаю.  

Впевнений забіг до вищого врожаю

Середня урожайність по області

ПП «Карла Маркса-2»,  
с. Мінакове, Путивльський р-н, Сумська обл.
Норма мінеральних добрив: N
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Марафон®, 4,0 л/га, ВВСН 11–13

Гербіцид на основі триазолпіримідинів і похідних 
арилоксилканкарбонової кислоти, ВВСН 25–27
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+46% від середнього рівня 
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ТОВ «Голландська аграрна компанія»,  
с. Береза, Глухівський р-н, Сумська обл.
Норма мінеральних добрив: N
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Марафон®, 4,0 л/га + Гербіцид 1 (трибенуронметил), 12 г/га, 
ВВСН 13

Гербіцид на основі триазолпіримідинів +  
Гербіцид на основі фенілпіразолінів, ВВСН 25

44,5
52,0

+20% від середнього рівня 
врожайності в області

Урожайність пшениці в Сумській обл.

43,5 ц/га

45,2 ц/га

42,8 ц/га

38,9 ц/га

Урожайність пшениці в Полтавській обл.

ТОВ «Гай-Агро»,  
с. Мелюхи, Хорольський р-н, Полтавська обл.
Норма мінеральних добрив: N

52
P

17
K

17

80

60

40

20

0

У
р

о
ж

ай
ні

ст
ь,

 ц
/г

а

50,3
55,3

+22% від середнього рівня 
врожайності в області

Марафон®, 4,0 л/га, BBCH 21 (осінь)

Гербіцид на основі сульфонілсечовин, ВВСН 21 (осінь)

 5  
ц/га

СВК «Вівсяницькі»,  
с. Вівсяники, Козятинський р-н, Вінницька обл.
Норма мінеральних добрив: N
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Марафон®, 4,0 л/га, ВВСН 11–13

Гербіцид на основі триазолпіримідинів і похідних 
арилоксилканкарбонової кислоти, ВВСН 23–25

Урожайність пшениці у вінницькій обл.
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54,0

89,0
+100% від середнього рівня 

врожайності в області
35  
ц/га 5,5  
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7,5  
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Урожайність пшениці у Хмельницькій обл.
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Марафон®, 4,0 л/га, BBCH 11–13

Гербіцид на основі сульфонілсечовин + Гербіцид на основі  
арилоксифеноксипропіонових кислот, ВВСН 31–32
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56,0

+90% від середнього рівня 
врожайності в області

СТзОВ «Гарант»,  
с. Оринін, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька область
Норма мінеральних добрив: N
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48

74,0
18  
ц/га
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Марафон®

Контроль без застосування гербіциду Марафон®, 4,0 л/га

Контроль без застосування гербіциду Марафон®, 4,0 л/га

ефективність застосування гербіциду Марафон® на озимій пшениці

ефективність застосування гербіциду Марафон® на озимому ячмені

ефективність застосування гербіциду Марафон® проти  
метлюга звичайного 

с. Копачівка, Хмельницька обл., 2012 р.
Марафон®, 4,0 л/га

вплив на морфологічні показники рослин озимої 
пшениці

Гербіцид Марафон® характеризується системно
ґрунтовою дією, не спричиняє, що важливо, фіто ток
сичного стресу в рослин озимої пшениці. Перевага 
препарату полягає також у тому, що нині це єдиний 
гербіцид ґрунтової дії, який забезпечує довготри
валий контроль, зокрема весняних хвиль бур’янів. 
Застосовуючи цей препарат, можна отримати прак
тично чисті від бур’янів поля, навіть на момент збиран
ня врожаю.

Контроль  
без застосування гербіциду

Марафон®,  
4,0 л/га

ефективність застосування гербіциду Марафон® 
на озимій пшениці (відсутність бур’янів до кінця 
вегетації культури)

Марафон®, 4,0 л/га

 Марафон® – ефективне рішення 
 проти падалиці ріпаку

Збільшення посівних площ озимої пшениці, де як 
кращий попередник використовується озимий ріпак, 
у більшості випадків вимагає обов’язкового знищен
ня його падалиці одразу після появи сходів озимини. 
Адже ріпак має значно потужніший, ніж пшениця, 
початковий ріст. Знищення падалиці ріпаку навесні 
є технологічно й особливо фінансово помилковим. 
Осіннє внесення гербіцидів на полях, де попередником 
пшениці є ріпак, має бути загальноприйнятим елемен
том технології.
Гербіцид Марафон® високоефективний проти падалиці 
традиційної та Clearfield®ріпаку.
Проте необхідно враховувати, що Марафон® та інші 
страхові гербіциди малоефективні проти розвинутих 
рослин падалиці ріпаку чи інших перерослих бур’янів 
на час використання гербіциду.

Марафон® безпечний для наступних культур сівозміни, 
щодо цього немає ніяких обмежень. У разі загибелі 
озимої пшениці і за потреби пересіву навесні можна 
без проблем висівати досить широкий спектр культур: 
ярі зернові, кукурудзу, картоплю тощо.

ТОВ «Новий Світ-Агро», с. Городниця, Черкаська обл., 2013 р.

ТОВ «Трипілля», с. Козин, Рівненська обл., 2013 р.

за високого рівня забур’яненості в осінній період 
рослини озимої пшениці закладають значно 
меншу кількість продуктивних стебел. Крім того, 
значна конкуренція з боку бур’янів за фактори 
життя під час відновлення весняної вегетації 
обумовлює закладку коротшого колоса з мен-
шою кількістю колосків у ньому. Тому важливо 
знищити конкуренцію з боку бур’янів на почат-
ку вегетації – на ранніх, найчутливіших етапах 
росту і розвитку озимої пшениці. осіннє вне-
сення гербіцидів сприяє оптимальному розвит-
ку кореневої системи пшениці та формуванню 
морфотипу рослини, що забезпечує максимальну 
(80–100 ц/га) реалізацію генетичного потенціалу 
врожайності сучасних інтенсивних сортів.

Без обробки 73 72 



Марафон®

інтенсивна система захисту озимої пшениці

Кінто® Дуо, 2,5 л/т

Капало®, 1,5 л/га, ВВСН 31–32

Абакус®, 1,5 л/га, ВВСН 37–39

Осіріс® Стар, 1,5 л/га, ВВСН 65

Бі58® Новий, 1 л/га + Фастак®, 0,15 л/га,  

ВВСН 31–32 

Бі58® Новий, 1 л/га + Фастак®, 0,15 л/га,  
ВВСН 37–39

ХлормекватХлорид 750, 1,2 л/га, ВВСН 31–32

NPK 16:16:16, 300 кг/га, ВВСН 00

Сульфат амонію, 300 кг/га, ВВСН 21–25

Аміачна селітра, 300 кг/га, ВВСН 25–29

Карбамід, 100 кг/га, ВВСН 37–39

інтенсивна система захисту озимого ячменю

Кінто® Дуо, 2,5 л/т

Капало®, 1,5 л/га, ВВСН 31–32

Абакус®, 1,5 л/га, ВВСН  51

Бі58® Новий, 1,2 л/га, ВВСН 31–32 

Бі58® Новий, 1,2 л/га, ВВСН 37–39

Терпал®, 0,8 л/га, ВВСН 32–33 

Терпал®, 0,5 л/га, ВВСН 37–39

NPK 16:16:16, 300 кг/га, ВВСН 00

Сульфат амонію, 300 кг/га, ВВСН 21–25

Аміачна селітра, 300 кг/га, ВВСН 25–29

Чутливість бур’янів до гербіциду Марафон®

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia

Герань види
Geranium spp.

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Кучерявець Софії 
Descurainіa sophia

Латук дикий
Lactuca serriola

осот городній
Sonchus oleraceae

осот жовтий
Sonchus arvensis 

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Чистець польовий
Stachys arvensis

Бромус (стоколос) стерильний
Bromus sterilis

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

Падалиця CL Соняшник
Helianthus annuus

Сухоребрик льозеліїв
Sisymbrium loeselli

вівсюг звичайний 
Avena fatua

злинка канадська
Erigeron canadensis

осот рожевий
Cirsium arvense

рутка лікарська
Fumaria officinalis

вероніка види
Veronica spp.

волошка синя
Centaurea cyanus

Галінсога дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

Гірчак види
Polygonum spp.

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

зірочник середній
Stellaria media

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кропива глуха пурпурова 
Lamium purpureum

Кропива жалка
Urtica urens

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

Лисохвіст  
мишохвостиковий 
Alopecurus myosuroides

Лобода види
Chenopodium spp.

Лутига розлога
Atriplex patula

Мак-самосійка  
(мак дикий)
Papaver rhoeas

Метлюг звичайний
Apera spica-venti

Мишій види
Setaria spp.

незабудка польова 
Myosotis arvensis

Падалиця CL ріпак 
Brаssica nаpus

Пальчатка кровоспиняюча 
Digitaria ischaemum

Паслін чорний
Solanum nigrum

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Портулак городній 
Portulaca oleracea

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Приворотень польовий
Aphanes arvensis

Просо куряче (плоскуха)
Echinochloa crus-galli

редька дика
Raphanus raphanistrum

роман польовий
Anthemis arvensis

ромашка види
Matricaria spp.

Свербига східна 
Bunias orientalis

Спориш звичайний
Polygonum aviculare

Тонконіг види
Poa spp.

Ториця польова 
Spergula arvensis

Триреберник  
непахучий
Matricaria inodora

Фіалка види
Viola spp.

Щириця види
Amaranthus spp.

Чутливість бур’яну до гербіциду при застосуванні повної норми витрати:

чутливі

середньочутливі

малочутливі

стійкі

Зазначена у збірнику чутливість бур’янів є середньостатистичною 
згідно з результатами багаторічних дослідів, проведених за типо-
вих умов вирощування тієї чи іншої культури. В окремих випадках 
можливе відхилення від зазначених показників, коли відбувається 
процес формування резистентності у видів бур’янів.

вплив обробки гербіцидом Марафон® на врожайність  
(при застосуванні інтенсивної системи захисту)

Демоцентр BASF, ТОВ «Гарант», Хмельницька обл., 2013 р.

Стандарт, внесення навесні (BBCH 25–27) Марафон®, 4,0 л/га (BBCH 12–13)
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Марафон®

Досвід застосування Марафон® в Україні

Марафон® – обов’язкова передумова  
на шляху до максимальних врожаїв.

Тов «Гарант»
Хмельницька обл.
Комарницький олег володимирович,
керівник господарства

Застосування гербіциду Марафон® допомагає знизити конкуренцію з боку бур’янів стосовно рослин зер
нових щодо споживання поживних елементів та умов повноцінного розвитку. У 2013 р. при застосуванні 
інтенсивної системи захисту компанії BASF на виробничих посівах, що передбачала триразову обробку 
фунгіцидами та регулятором росту, на ділянках із застосуванням Марафон® ми отримали врожай озимої 
пшениці 96–99 ц/га, а озимого ячменю – 81 ц/га, що на 13–20% вище порівняно з ділянками, де було внесено 
гербіцид навесні.

Марафон® – надійний результат  
та суттєва економія часу  
під час весняних  
польових робіт.

Група агрокомпаній 
«вінкор»
Тов «Агро-Перемога»
Полтавська обл.
романюк олександр
володимирович,
головний агроном

Ранній весняний обробіток гербіцидом час 
то ускладнюється занадто вологим ґрунтом 
навесні, що заважає навіть вийти в поле. 
Гербіцид Марафон® забезпечив надійний за
хист від однорічних злакових та дводольних 
бур’янів ще з осені. У 2013 р. у господарстві 
«АгроПеремога» ми одержали 56–59 ц/га озимої 
пшениці, в «ЗоріАгро» – по 45–50 ц/га пшениці, у 
«Червонозаводському» – 42 ц/га озимого ячменю 
на ділянках, де був внесений цей гербіцид.

Марафон® – надійне рішення в 
боротьбі з веронікою, падалицею 
озимого ріпаку та іншими 
бур’янами навіть на Півдні України.

СТов «Перше Травня», 
Херсонська обл.
Косюк Сергій олексійович, 
голова господарства

Для нашого посушливого регіону ефект від засто
сування Марафон® нас здивував: був забезпечений 
контроль бур’янів, а особливо – вероніки. У 2013 р. 
році на експериментальних ділянках, незважаючи 
на посушливі умови нашого регіону, коли перші 
дощі були лише на початку травня, а згодом ще не
величкий дощ у період наливу зерна, ми отримали 
53 ц/га озимої пшениці по пару на цих ділянках.

Марафон® – правильне рішення на шляху  
контролю Clearfield®падалиці ріпаку,  
метлюга та підмаренника.

New Century Holding (NCH) Агрохолдинг «Лат Агро»,
Чернігівська обл.
Карпенко Поліна іванівна,
головний агроном

Стосовно гербіциду Марафон® можу сказати, що це абсолютно новий підхід до захисту пшениці та ячменю 
від бур’янів. Із поширенням у сівозмінах ріпаку, а останніми роками – також ріпаку Clearfield®, у нас немає 
альтернативи застосуванню гербіциду Марафон®. Не кажучи вже про контроль таких проблемних бур’янів, як 
метлюг, підмаренник чіпкий, вероніка, мак дикий, герань дика, що забезпечує цей гербіцид. Технологія осін
нього внесення гербіциду в посівах озимої пшениці та ячменю дала нам змогу мати більше часу навесні для 
проведення інших операцій. У 2013 році ми зібрали врожай озимої пшениці на рівні 60 ц/га.

Метлюг та низькі температури –  
не проблема, якщо ваш вибір – 
гербіцид Марафон®.

Тов «Агросолюшнс»
Хмельницька обл.
завадський
 віталій Станіславович, 
керівник господарства

При застосуванні Марафон® проблем з контролем 
сходів метлюга, який здатен проростати вже при  
+4–6°С, ми не побачили, а це свідчить про 
ефективність препарату навіть за низьких темпера
тур. Саме на таких площах із забур’яненням метлю
гом ми і використовуємо Марафон®. У 2013 р. висо
кий потенціал врожайності пшениці, що ми бачимо і 
цього року на посівах, оброблених цим гербіцидом, 
переконали нас у правильному виборі. 

Гербіцид Марафон® – оптимальне 
рішення захисту від бур’янів у 
сучасних інтенсивних технологіях 
вирощування озимої пшениці.

Тов «новий Світ-Агро», 
Черкаська обл.
Шилюк віктор Павлович, 
керівник господарства

Надійний контроль падалиці ріпаку, а також 
сходів підмаренника чіпкого, вероніки, гірчаку 
березкоподібного, зірочника, лободи та інших 
бур’янів забезпечує чистоту посівів практично до 
збирання врожаю. Марафон® допоміг нам «вичис
тити» поля від високої забур’яненості. У 2013 р. 
ми одержали 61–76 ц/га озимої пшениці та 60 ц/га 
ячменю на полях, де застосовували цей гербіцид  
та інші препарати компанії BASF.
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