
...і жодних проблем  
у агронома із 
контролем бур’янів

Базагран®

оСновні ПеревАГИ

•  Має високу селективність до культурної 

рослини

•  Жодних обмежень у сівозміні

•  Один гербіцид для захисту багатьох культур

•  Забезпечує підвищення урожайності та 

має високу економічну ефективність 

•  У посівах рису Базагран® надійно 

контролює не лише широколисті, а й 

осокові бур’яни 

•  Успішно використовується в усьому світі  

              на мільйонах гектарів

Характеристика гербіциду Базагран®

Діюча речовина
бентазон, 480 г/л

Хімічна група
бензотіадіазинони

Препаративна форма
водний розчин (ВР)

розподіл у рослині
контактний

Спектр дії
однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4Д та
2М4Х, бур’яни

норма витрати робочого розчину
200–400 л/га

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця яра та озима, ячмінь, жито, овес, просо 
зернові ярі з підсівом конюшини 
зернові ярі (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом 
люцерни 

норма витрати
пшениця яра та озима, ячмінь, жито, овес, 
просо, зернові ярі з підсівом конюшини: 
2,0–4,0 л/га 

зернові ярі (пшениця, ячмінь, овес)  
з підсівом люцерни: 2,0 л/га  

Спосіб обробки/Фаза застосування  
Пшениця яра та озима, ячмінь, жито, овес, 
просо: обприскування посівів у фазі кущення 
культури

зернові ярі з підсівом конюшини: обприску
вання посівів у фазі 1го трійчастого листка у 
конюшини (у фазі кущення зернових)

зернові ярі (пшениця, ячмінь, овес)  
з підсівом люцерни: обприскування посівів 
у фазі 1–2 справжніх листків люцерни (у фазі 
кущення зернових)

Механізм дії

Бентазон має виражену контактну дію і засвоюється 
переважно зеленими частинами рослин. Діюча 
речовина блокує процес фотосинтезу. Відмирання 
бур’янів спостерігається через 3–5 діб.
Гербіцидний ефект проявляється на бур’янах, що 
активно вегетують. Холодна погода уповільнює 
початок дії цього гербіциду.

Приготування робочого розчину

Заповнити бак обприскувача водою на дві третини 
об’єму і повільно додати необхідну кількість препарату 
в бак обприскувача. Під час заповнення бака і до 
закінчення обприскування ретельно перемішувати 
робочий розчин. Готовий робочий розчин слід 
використовувати безпосередньо після приготування.

рекомендації щодо застосування

Базагран® доцільно застосовувати лише після 
появи сходів бур’янів у початкові фази їх розвитку. 
Базагран® є гербіцидом контактної дії, поглинання 
препарату відбувається переважно через листкову 
поверхню, тому дуже важливим є добре покриття та 
змочування листя бур’янів. У випадку недостатнього 
проникнення гербіциду через «парасольковий ефект» 
культури або інших бур’янів можливий недостатній 
контроль тих бур’янів, які ростуть у нижньому ярусі 
посіву. Після застосування гербіциду Базагран® 
протягом наступних 6 годин не повинні випадати 
опади та проводитися полив

Чутливість бур’янів до гербіциду Базагран® 

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia 

Берізка польова
Convolvulus arvensis

вероніка види
Veronica spp.

злинка канадська
Erigeron canadensis

Кропива глуха пурпурова 
Lamium purpureum

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

Лутига розлога
Atriplex patula

Мак-самосійка (мак дикий)
Papaver rhoeas

Паслін чорний
Solanum nigrum

Петрушка  
собача звичайна
Aethusa cynapium

Герань види
Geranium spp.

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Молочай-сонцегляд
Euphorbia helioscopia

осот рожевий
Cirsium arvense

рутка лікарська
Fumaria officinalis

Сокирки польові
Consolida regalis

Спориш звичайний
Polygonum aviculare

Фіалка види
Viola spp.

Горошок мишачий
Vicia cracca

Латук дикий
Lactuca serriola

Чистець польовий
Stachys arvensis

волошка синя
Centaurea cyanus

Галінсога дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

Гібіскус трійчастий
Hibiscus trionum

Гірчак види
Polygonum spp.

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Грабельки звичайні
Erodium cicutarium

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Дурман звичайний
Datura stramonium

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

зірочник середній
Stellaria media

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кропива жалка
Urtica urens

Кучерявець Софії 
Descurainіa sophia

Лобода види
Chenopodium spp.

незабудка польова 
Myosotis arvensis

нетреба звичайна
Xanthium strumarium

осот городній
Sonchus oleraceae

осот жовтий
Sonchus arvensis

Падалиця CL ріпак 
Brаssica nаpus

Падалиця CL Соняшник
Helianthus annuus

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Портулак городній 
Portulaca oleracea

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Приворотень польовий
Aphanes arvensis

редька дика
Raphanus raphanistrum

роман польовий
Anthemis arvensis

ромашка запашна
Matricaria discoidea

ромашка лікарська
Matricaria chamomilla

Свербига східна 

Bunias orientalis

Суріпиця звичайна

Barbarea vulgaris

Сухоребрик льозеліїв

Sisymbrium loeselli

Талабан польовий

Thlaspi arvense

Ториця польова 

Spergula arvensis

Триреберник  

непахучий

Matricaria inodora

Череда трироздільна

Bidens tripartita

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 середньо-
статистичною згідно з результатами багаторічних 
дослідів, проведених за типових умов вирощування 
тієї чи іншої культури. В окремих випадках можливе 
відхилення від зазначених показників, коли відбувається 
процес формування резистентності у видів бур’янів.

високоселективний контактний 
післясходовий гербіцид для контролю 
однорічних дводольних бур’янів.
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