
Classification: Public

Ад'ювант

Ад'ювант
СЕЛФІ®

Нова сторінка в історії ад’ювантів

масляний етоксилат спирту 480 г/л
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®
Загальна інформація
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®

Позиціонування

Сучасний ад’ювант для 

підвищення ефективності 

всіх пестицидів та добрив 

для позакореневого 

підживлення
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®

Профіль препарату

Діюча речовина

масляний етоксилат спирту 480 г/л

Препаративна форма

Розчинний концентрат

Сумісність

Всі пестициди та добрива для позакореневого 
підживлення

Норма витрати

20 – 40 мл на 100 л робочого розчину
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®

Переваги

• Висококонцентрований ад’ювант, 1 літром можна 

обробити від 25 га

• Підсилює дію пестицидів в посушливих умовах та при 

низьких температурах

• Суттєво підсилює контроль перерослих бур’янів 

• Збільшує площу розтікання крапель робочого розчину у 

15 разів порівняно з водою

• Утворює менше піни порівняно з іншими ПАР
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®

Механізм дії масляного етоксилату
спирту 

• Значно знижує поверхневий натяг крапель робочого 

розчину

• Цим покращує змочування листа

• Забезпечує прилипання робочого розчину та 

підвищує швидкість його проникнення в рослину
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®

Механізм дії масляного етоксилату
спирту 
• Знижує сили поверхневого натягу крапель в 15 разів порівняно з водою
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®
Регламент та особливості застосування
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®

Регламент застосування
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• Норма витрати СЕЛФІ®: 20 – 40 мл на 100 л 

робочого розчину. Більшу норму застосовуйте для 

контролю злакових та перерослих дводольних 

бур'янів

• Дотримуйтесь рекомендацій щодо застосування 

препаратів, до яких додається СЕЛФІ®



Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®

Особливості застосування
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• В бак обприскувача, заповнений на 1/2 водою, при 

ввімкненій мішалці додають заздалегідь відміряні 

кількість основного препарату та ад’юванту СЕЛФІ®

і доливають бак водою до повного об’єму

• Після активного перемішування робочий розчин 

готовий до внесення



Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®
Партнер для бакових сумішей з МОНІТОР® та іншими 
препаратами Нуфарм
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Classification: Public

Ад'ювант

МОНІТОР® + СЕЛФІ®
Рекомендації по застосуванню 

• Застосовуйте від фази трьох 

справжніх листків до виходу 

в трубку та появи 

прапорцевого листа озимої 

пшениці

МОНІТОР® 0,026 кг/га +

СЕЛФІ® 0,040 л/га 
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Classification: Public

Ад'ювант

ТРУ® + СЕЛФІ®
Рекомендації по застосуванню 

• Застосовуйте на зернових 

колосових починаючи з фази 

2 – 3  листків культури до 

появи прапорцевого листка:

ТРУ® 0,025 кг/га + 

СЕЛФІ® 0,040 л/га

• На соняшнику у фазі від 

2 до 8-ми листків культури: 

ТРУ® 0,025 – 0,050 кг/га + 

СЕЛФІ® 0,040 л/га
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Classification: Public

Ад'ювант

МЕЗЗО® + СЕЛФІ®
Рекомендації по застосуванню 

• Застосовуйте від фази 

кущіння до виходу в трубку 

зернових колосових

МЕЗЗО® 0,008 кг/га +

СЕЛФІ® 0,040 л/га
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Classification: Public

Ад'ювант

КВАД® + СЕЛФІ®
Рекомендації по застосуванню 

• Застосовуйте з десикантом

на соняшнику, ріпаку, сої:

КВАД® 2,0 л/га +                  

СЕЛФІ® 0,040 л/га

• На картоплі та зернових 

колосових: 

КВАД® 2,0 – 3,0 л/га +                    

СЕЛФІ® 0,040 л/га
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Classification: Public

Ад'ювант

ЧЕМП® УЛЬТРА + СЕЛФІ®
Рекомендації по застосуванню 

• Для підсилення дії 

застосовуйте фунгіцид 

ЧЕМП® УЛЬТРА з 

додаванням

СЕЛФІ®  з розрахунку       

0,020 – 0,040 л на 100 л 

робочого розчину
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ®
Результати застосування в Україні
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Classification: Public

Ад'ювант

СЕЛФІ® підсилює контроль 
перерослих бур'янів 

МОНІТОР® 0,026 кг/га + 

СЕЛФІ® 0,040 л/га,    

Дніпропетровська обл. 

2018,15 ДПО 

Фото Нуфарм
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Classification: Public

Ад'ювант

Переваги СЕЛФІ®
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• Висококонцентрований ад’ювант, 1 літром можна 

обробити від 25 га

• Підсилює дію пестицидів в посушливих умовах та при 

низьких температурах

• Суттєво підсилює контроль перерослих бур’янів 

• Збільшує площу розтікання крапель робочого розчину у 

15 разів порівняно з водою

• Утворює менше піни порівняно з іншими ПАР



Classification: Public

Ад'ювант

МОНІТОР ПЛЮС* НОВИЙ КОМБІ-ПАК
на 10-20га озимої пшениці

+
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* - Комерційна пропозиція комплекту препаратів МОНІТОР® та ПАР СЕЛФІ®



Дякую за увагу!

ПІБ доповідача
name.surname@nufarm.com


