ТОВ «АГРІКО УКРАЇНА»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 3
Тел. +38 (044) 528-61-08, +38 (044) 521-14-25
+38 (099) 1000-454, +38 (067) 1000-454
e-mail: potato@agrico.com.ua
www.agrico.com.ua

АГРІКО УКРАЇНА
36

37

Шановні колеги, партнери та друзі!
Вже протягом майже десятиліття ТОВ «Агріко Україна» забезпечує
українські господарства посадковим матеріалом картоплі високої
якості.
Ми постійно шукаємо кращі сорти картоплі, які б були не тільки
високоврожайними та більш стійкими до хвороб, але й відповідали
усім потребам виробників, переробних підприємств та кінцевих
споживачів.
Тому наразі ми пропонуємо 20 сортів, що гарантують бездоганну
якість та забезпечують отримання найвищих врожаїв, за умов
дотримання технологічних рекомендацій, які ви знайдете в цьому
каталозі.
Наші клієнти – є нашими партнерами. Й звісно, ми з турботою
ставимося до кожного з вас, тому завжди наготові надати
кваліфіковану консультаційну підтримку.

Щиро дякуємо за довіру до нашої компанії
та бажаємо вам успіхів і наснаги!
З повагою та
побажаннями успіху

Директор ТОВ «Агріко Україна»
Гордійчук Микола Павлович

ТОВ «Агріко Україна» була заснована у 2007 р. та є офіційним представником
відомого голландського кооперативу AGRICO. З того часу ТОВ «Агріко Україна»,
завдяки зваженому підходу до бізнесу, стала одним із провідних постачальників
високоякісного посівного матеріалу картоплі на території України.
Компанія спеціалізується на імпорті та розмноженні насіннєвої картоплі,
завезеної з Голландії. Це дозволяє нам пропонувати покупцеві не лише
насіннєву картоплю класів «Супереліта» та «Еліта», але й першої репродукції.
Важливо зазначити, що вся посадкова картопля ТОВ «Агріко Україна»,
що вирощується на території нашої країни, є сертифікованою та відповідає
вимогам ДСТУ 4013-2001.
Портфель продукції включає повну лінійку сортів починаючи від надранніх
до пізніх. А саме: Рів’єра, Імпала, Ероу, Еволюшн, Мадлен, Есмі, Констанс, Арізона,
Романо, Фалука, Марфона, Воларе, Розаголд, Курода, Пікассо, Рудольф, Люся,
Роко, Арсенал та Курас.
Складські приміщення компанії оснащенні професійним технологічним
обладнанням, що забезпечує приймання, сортування та оптимальне зберігання картоплі, незалежно від групи стиглості та специфічних особливостей
сортів.
Важливим ресурсом нашого підприємства є персонал. Штат ТОВ «Агріко
Україна» налічує десятки кваліфікованих працівників, що із задоволенням
нададуть компетентну допомогу. Ви отримаєте професійний агрономічний
супровід щодо особливостей вирощування картоплі в будь-якій кліматичній
зоні України.

Висока якість продукту та контроль
на кожному з етапів виробництва –
це не просто гасло, а практика нашої компанії.
Сподіваємось, що наш каталог
стане корисним помічником
у розвитку Вашої картопляної справи.
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Сердня кількість
бульб, шт./кущ

Період спокою бульб

Група
стиглості

Сорти

17

середній

Рів’єра

12

середній

Імпала

12

короткий

Ероу

18

короткий

18,2

18

18,7

14

АВ

19,7

поверхневі

АВ

округло-овальна

мала

видовжено-овальна

поверхневі
дуже мала

РС

жовтий

жовтий

видовжено-овальна

дуже мала

АВ

17,7

РС

світло-жовтий

білий

видовжено-овальна

дуже мала

АВ

18,0

7

СС

червоний

світло-жовтий

видовжено-овальна

поверхневі

B

18,7

Мадлен

7

СС

жовтий

жовтий

округло-овальна

поверхневі

АВ

Есмі

7

СС

червоний

жовтий

видовжено-овальна

поверхневі

АВ

Констанс

7

СС

жовтий

світло-жовтий

округло-овальна

дуже мала

Арізона

7

СС

світло-жовтий

жовтий

овальна

Романо

7

СС

блідо-рожевий

білий

Фалука

7

СС

жовтий

кремовий

6,5

СС

жовтий

світло-жовтий

округло-овальна

Воларе

6

СС

світло-жовтий

білий

овальна

поверхневі

АВ

Розаголд

6

СС

червоний

жовтий

видовжено-овальна

поверхневі

АВ

Курода

6

СС

червоний

жовтий

видовжено-овальна

мала

BC

21,2

Пікассо

5

СП

жовтий

кремовий

овальна

мала

B

18,7

Рудольф

5

СС

червоний

білий

округло-овальна

поверхневі

АВ

20,0

Люся

5

СС

червоний

світло-жовтий

округло-овальна

поверхневі

A

19,2

10

Роко

5

СС

яскраво-червоний

білий

округло-овальна

мала

B

19,7

Арсенал

5

СС

жовтий

світло-жовтий

округло-овальна

поверхневі

BC

23,2

Курас

4

СП

жовтий

білий

округло-овальна

глибока

C

26,1

Імпала

8

Ероу

8

Еволюшн

Марфона

Метрибузин*****

18,7

Засухо- та
стресостійкість

Суха речовина, %

АВ

Механічні
пошкодження

Кулінарний тип ***

поверхневі

Фітофтороз
бульб

Глибина вічок

овальна

Фітофтороз
листя

Форма

світло-жовтий

9

Парша

Колір м’якуша

світло-жовтий

Рів’єра

Сорти

5

чутливий

чутливий

чутливий

стійкий

висока

4

5

стійкий

чутливий

малочутливий

стійкий

висока

7

5

малочутливий

чутливий

стійкий

чутливий

середня

5

Еволюшн

6

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

середня

7

середній

Мадлен

5

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

середня

8

середній

Есмі

7

малочутливий

чутливий

малочутливий

чутливий

висока

4

14

середній

Констанс

6

малочутливий

малочутливий

чутливий

малочутливий

середня

7

17,2

14

середній

Арізона

5

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

висока

5

B

19,7

13

дуже довгий

Романо

7

малочутливий

чутливий

стійкий

стійкий

середня

7

B

18,2

16

довгий

Фалука

6

чутливий

чутливий

стійкий

стійкий

висока

5

АВ

19,7

16

короткий

Марфона

6

чутливий

чутливий

стійкий

чутливий

висока

7

18,0

18

короткий

Воларе

6

стійкий

стійкий

стійкий

стійкий

висока

7

20,2

16

довгий

Розаголд

6

малочутливий

чутливий

чутливий

стійкий

середня

7

10

дуже довгий

Курода

6

чутливий

чутливий

чутливий

чутливий

висока

5

14

дуже довгий

Пікассо

5

малочутливий

чутливий

стійкий

стійкий

середня

6

10

дуже довгий

Рудольф

6

стійкий

стійкий

стійкий

стійкий

висока

6

короткий

Люся

5

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

висока

6

16

дуже довгий

Роко

6

чутливий

чутливий

стійкий

чутливий

середня

7

10

середній

Арсенал

7

чутливий

чутливий

малочутливий

малочутливий

середня

8

12

середній

Курас

7

чутливий

стійкий

стійкий

малочутливий

середня

8

ПРИМІТКИ: *група стиглості за даними оригінатора: 4 – пізній, 9 – дуже ранній
**група стиглості згідно Держ. реєстру: ДР – дуже ранній, РС – ранньостиглий, СС – середньостиглий, СП – середньопізній
***кулінарний тип: А – не розварюється, В – слаборозварюється, С – розваристий

6

Стійкість
Чорна ніжка****

Колір шкірки

ДР

Дані
оригінатора*

Державний
реєстр сортів
рослин України**

Бульби

ПРИМІТКИ: ****чорна ніжка: 5 – cередньостійкий, 7 – дуже стійкий
*****метрибузин в умовах достатнього зволоження: 4 – дуже чутливий, 8 – нечутливий

7

Сердня кількість
бульб, шт./кущ

Період спокою бульб

Група
стиглості

Сорти

17

середній

Рів’єра

12

середній

Імпала

12

короткий

Ероу

18

короткий

18,2

18

18,7

14

АВ

19,7

поверхневі

АВ

округло-овальна

мала

видовжено-овальна

поверхневі
дуже мала

РС

жовтий

жовтий

видовжено-овальна

дуже мала

АВ

17,7

РС

світло-жовтий

білий

видовжено-овальна

дуже мала

АВ

18,0

7

СС

червоний

світло-жовтий

видовжено-овальна

поверхневі

B

18,7

Мадлен

7

СС

жовтий

жовтий

округло-овальна

поверхневі

АВ

Есмі

7

СС

червоний

жовтий

видовжено-овальна

поверхневі

АВ

Констанс

7

СС

жовтий

світло-жовтий

округло-овальна

дуже мала

Арізона

7

СС

світло-жовтий

жовтий

овальна

Романо

7

СС

блідо-рожевий

білий

Фалука

7

СС

жовтий

кремовий

6,5

СС

жовтий

світло-жовтий

округло-овальна

Воларе

6

СС

світло-жовтий

білий

овальна

поверхневі

АВ

Розаголд

6

СС

червоний

жовтий

видовжено-овальна

поверхневі

АВ

Курода

6

СС

червоний

жовтий

видовжено-овальна

мала

BC

21,2

Пікассо

5

СП

жовтий

кремовий

овальна

мала

B

18,7

Рудольф

5

СС

червоний

білий

округло-овальна

поверхневі

АВ

20,0

Люся

5

СС

червоний

світло-жовтий

округло-овальна

поверхневі

A

19,2

10

Роко

5

СС

яскраво-червоний

білий

округло-овальна

мала

B

19,7

Арсенал

5

СС

жовтий

світло-жовтий

округло-овальна

поверхневі

BC

23,2

Курас

4

СП

жовтий

білий

округло-овальна

глибока

C

26,1

Імпала

8

Ероу

8

Еволюшн

Марфона

Метрибузин*****

18,7

Засухо- та
стресостійкість

Суха речовина, %

АВ

Механічні
пошкодження

Кулінарний тип ***

поверхневі

Фітофтороз
бульб

Глибина вічок

овальна

Фітофтороз
листя

Форма

світло-жовтий

9

Парша

Колір м’якуша

світло-жовтий

Рів’єра

Сорти

5

чутливий

чутливий

чутливий

стійкий

висока

4

5

стійкий

чутливий

малочутливий

стійкий

висока

7

5

малочутливий

чутливий

стійкий

чутливий

середня

5

Еволюшн

6

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

середня

7

середній

Мадлен

5

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

середня

8

середній

Есмі

7

малочутливий

чутливий

малочутливий

чутливий

висока

4

14

середній

Констанс

6

малочутливий

малочутливий

чутливий

малочутливий

середня

7

17,2

14

середній

Арізона

5

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

висока

5

B

19,7

13

дуже довгий

Романо

7

малочутливий

чутливий

стійкий

стійкий

середня

7

B

18,2

16

довгий

Фалука

6

чутливий

чутливий

стійкий

стійкий

висока

5

АВ

19,7

16

короткий

Марфона

6

чутливий

чутливий

стійкий

чутливий

висока

7

18,0

18

короткий

Воларе

6

стійкий

стійкий

стійкий

стійкий

висока

7

20,2

16

довгий

Розаголд

6

малочутливий

чутливий

чутливий

стійкий

середня

7

10

дуже довгий

Курода

6

чутливий

чутливий

чутливий

чутливий

висока

5

14

дуже довгий

Пікассо

5

малочутливий

чутливий

стійкий

стійкий

середня

6

10

дуже довгий

Рудольф

6

стійкий

стійкий

стійкий

стійкий

висока

6

короткий

Люся

5

чутливий

чутливий

стійкий

малочутливий

висока

6

16

дуже довгий

Роко

6

чутливий

чутливий

стійкий

чутливий

середня

7

10

середній

Арсенал

7

чутливий

чутливий

малочутливий

малочутливий

середня

8

12

середній

Курас

7

чутливий

стійкий

стійкий

малочутливий

середня

8

ПРИМІТКИ: *група стиглості за даними оригінатора: 4 – пізній, 9 – дуже ранній
**група стиглості згідно Держ. реєстру: ДР – дуже ранній, РС – ранньостиглий, СС – середньостиглий, СП – середньопізній
***кулінарний тип: А – не розварюється, В – слаборозварюється, С – розваристий
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Стійкість
Чорна ніжка****

Колір шкірки

ДР

Дані
оригінатора*

Державний
реєстр сортів
рослин України**

Бульби

ПРИМІТКИ: ****чорна ніжка: 5 – cередньостійкий, 7 – дуже стійкий
*****метрибузин в умовах достатнього зволоження: 4 – дуже чутливий, 8 – нечутливий

7

8

 Надранній високоврожайний сорт столового призначення з привабливою шкіркою, чудовою жаростійкістю та стійкістю до вірусних захворювань, хорошими смаковими якостями

 Ранній високоврожайний сорт столового призначення з високою стійкістю до посухи,
парші та механічних пошкоджень

 Придатний для отримання надранньої продукції, вирощування під плівкою

 Має хороші смакові якості, стійкий до потемніння після термічної обробки

 Можливість отримання двох врожаїв в південних регіонах країни

 Можливість отримання двох врожаїв в південних регіонах країни

 Інтенсивно накопичує товарний врожай до появи фітофторозу

 Здатний накопичувати врожай до появи фітофторозу

 Національний стандарт в групі ранніх сортів

 Попереднє пророщування збільшує врожайність, але висадка бульб може проводитись прямо зі сховища без прогрівання

 Для забезпечення хорошого зберігання бульб потребує контрольованого внесення
азотних добрив

 Рекомендується внесення зменшеної кількості азоту

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2007 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2000 році

9

8

 Надранній високоврожайний сорт столового призначення з привабливою шкіркою, чудовою жаростійкістю та стійкістю до вірусних захворювань, хорошими смаковими якостями

 Ранній високоврожайний сорт столового призначення з високою стійкістю до посухи,
парші та механічних пошкоджень

 Придатний для отримання надранньої продукції, вирощування під плівкою

 Має хороші смакові якості, стійкий до потемніння після термічної обробки

 Можливість отримання двох врожаїв в південних регіонах країни

 Можливість отримання двох врожаїв в південних регіонах країни

 Інтенсивно накопичує товарний врожай до появи фітофторозу

 Здатний накопичувати врожай до появи фітофторозу

 Національний стандарт в групі ранніх сортів

 Попереднє пророщування збільшує врожайність, але висадка бульб може проводитись прямо зі сховища без прогрівання

 Для забезпечення хорошого зберігання бульб потребує контрольованого внесення
азотних добрив

 Рекомендується внесення зменшеної кількості азоту

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2007 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2000 році

9

 Ранній великобульбовий високоврожайний сорт столового призначення, стійкий до
потемніння після варки, не розварюється, має гарний товарний вигляд, неглибокі
вічка, білий м’якуш
 Має високу пластичність, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів

 Високоврожайний ранній столовий сорт, стійкий до парші і вірусних захворювань

 Потребує обережного збирання, оскільки формує ніжну шкірку
 Чутливий до метрибузину

 Формує великі темно-червоні, овальні бульби з неглибокими вічками та світло-жовтим
м’якушем

 Попереднє пророщування підвищує кількість бульб в кущі

 Має добрі смакові якості

 Рекомендується внесення зменшеної кількості азоту

 Сорт вимогливий до вологозабезпечення

 Потребує глибшої посадки

 Віддає перевагу вирощуванню на легких піщаних ґрунтах

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2009 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році

10

11

 Ранній великобульбовий високоврожайний сорт столового призначення, стійкий до
потемніння після варки, не розварюється, має гарний товарний вигляд, неглибокі
вічка, білий м’якуш
 Має високу пластичність, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів

 Високоврожайний ранній столовий сорт, стійкий до парші і вірусних захворювань

 Потребує обережного збирання, оскільки формує ніжну шкірку
 Чутливий до метрибузину

 Формує великі темно-червоні, овальні бульби з неглибокими вічками та світло-жовтим
м’якушем

 Попереднє пророщування підвищує кількість бульб в кущі

 Має добрі смакові якості

 Рекомендується внесення зменшеної кількості азоту

 Сорт вимогливий до вологозабезпечення

 Потребує глибшої посадки

 Віддає перевагу вирощуванню на легких піщаних ґрунтах

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2009 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році

10

11

 Ранній високоврожайний сорт столового призначення, формує однорідні бульби середнього розміру

 Ранній високоврожайний сорт столового призначення, формує бульби великого розміру, видовжено-овальної форми з червоною шкіркою і поверхневими вічками

 Має добрі смакові якості

 Малочутливий до парші і вірусних захворювань

 Характеризується високою стійкістю до вірусних захворювань

 Має високу посухостійкість

 Має прекрасні споживчі якості для постачання до торгових мереж, чищення та пакування

 Завдяки чудовому вигляду бульб характеризується прекрасними споживчими якостями для пакування до торгових мереж

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році

 Завершує 3-ій рік державних сортовипробувань. Реєстрація очікується у 2017 році

12

13

 Ранній високоврожайний сорт столового призначення, формує однорідні бульби середнього розміру

 Ранній високоврожайний сорт столового призначення, формує бульби великого розміру, видовжено-овальної форми з червоною шкіркою і поверхневими вічками

 Має добрі смакові якості

 Малочутливий до парші і вірусних захворювань

 Характеризується високою стійкістю до вірусних захворювань

 Має високу посухостійкість

 Має прекрасні споживчі якості для постачання до торгових мереж, чищення та пакування

 Завдяки чудовому вигляду бульб характеризується прекрасними споживчими якостями для пакування до торгових мереж

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році

 Завершує 3-ій рік державних сортовипробувань. Реєстрація очікується у 2017 році

12

13

 Високоврожайний ранній сорт столового призначення, з великими, привабливими
бульбами, що мають добрі смакові якості
 Ранній високоврожайний сорт, формує чудового вигляду вирівняні бульби середнього
розміру, округло-овальної форми з жовтою шкіркою і поверхневими вічками
 Прекрасно підходить для запікання та для пакування до торгових мереж
 Має високу стійкість до вірусних захворювань
 Завершує 3-ій рік державних сортовипробувань. Реєстрація очікується у 2017 році

14

 Надійно забезпечує формування високого врожаю в стресових умовах. Стійкий до високих температур повітря та ґрунту під час вегетації
 Бульби добре зберігаються
 Має високу стійкість до вірусних захворювань
 Досить чутливий до метрибузину
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2015 році

15

 Високоврожайний ранній сорт столового призначення, з великими, привабливими
бульбами, що мають добрі смакові якості
 Ранній високоврожайний сорт, формує чудового вигляду вирівняні бульби середнього
розміру, округло-овальної форми з жовтою шкіркою і поверхневими вічками
 Прекрасно підходить для запікання та для пакування до торгових мереж
 Має високу стійкість до вірусних захворювань
 Завершує 3-ій рік державних сортовипробувань. Реєстрація очікується у 2017 році

14

 Надійно забезпечує формування високого врожаю в стресових умовах. Стійкий до високих температур повітря та ґрунту під час вегетації
 Бульби добре зберігаються
 Має високу стійкість до вірусних захворювань
 Досить чутливий до метрибузину
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2015 році
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 Середньоранній сорт столового призначення, який забезпечує стабільну продуктивність незалежно від кліматичних умов, має міцну шкірку та формує однорідні бульби
 Чудово придатний до тривалого зберігання
 Стійкий до механічних травмувань
 Має високу стійкість до вірусних захворювань
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 1980 році
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 Високоврожайний столовий сорт середньоранньої групи стиглості. Формує привабливого вигляду видовжено-овальні великі бульби з неглибокими вічками
 Сорт має добрі смакові якості, довгий період спокою, добре зберігається
 Має високу пластичність, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів
 Характеризується високою посухостійкістю
 Стійкий до парші та вірусних захворювань
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році
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 Середньоранній сорт столового призначення, який забезпечує стабільну продуктивність незалежно від кліматичних умов, має міцну шкірку та формує однорідні бульби
 Чудово придатний до тривалого зберігання
 Стійкий до механічних травмувань
 Має високу стійкість до вірусних захворювань
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 1980 році
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 Високоврожайний столовий сорт середньоранньої групи стиглості. Формує привабливого вигляду видовжено-овальні великі бульби з неглибокими вічками
 Сорт має добрі смакові якості, довгий період спокою, добре зберігається
 Має високу пластичність, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів
 Характеризується високою посухостійкістю
 Стійкий до парші та вірусних захворювань
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році
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 Середньоранній великобульбовий високоврожайний сорт столового призначення,
має добрі смакові якості, стійкий до потемніння після варки
 Добре зберігається
 Має високу посухостійкість та стійкість до вірусних захворювань
 Прекрасно підходить для запікання
 Бажане попереднє пророщування або прогрівання перед висадкою
 Рекомендується внесення зменшеної кількості азоту та вищої від стандартної норми
калію
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 1999 році
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 Високоврожайний середньостиглий великобульбовий сорт столового призначення з
високою жаростійкістю
 Характеризується стійкістю до комплексу захворювань і механічних пошкоджень при
збиранні врожаю
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2016 році
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 Середньоранній великобульбовий високоврожайний сорт столового призначення,
має добрі смакові якості, стійкий до потемніння після варки
 Добре зберігається
 Має високу посухостійкість та стійкість до вірусних захворювань
 Прекрасно підходить для запікання
 Бажане попереднє пророщування або прогрівання перед висадкою
 Рекомендується внесення зменшеної кількості азоту та вищої від стандартної норми
калію
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 1999 році
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 Високоврожайний середньостиглий великобульбовий сорт столового призначення з
високою жаростійкістю
 Характеризується стійкістю до комплексу захворювань і механічних пошкоджень при
збиранні врожаю
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2016 році

19

 Середньостиглий багатобульбовий високоврожайний сорт, що формує середнього
розміру однорідні бульби з поверхневими вічками.

 Характеризується добрими смаковими якостями і гарним товарним виглядом бульб

 Має хороші смакові якості

 Має високу посухостійкість та стійкість до вірусних захворювань

 Стійкий до парші та вірусних захворювань

 Завдяки високому вмісту сухих речовин, придатний для переробки на фрі

 Добре зберігається

 Має надзвичайно довгий період зберігання

 Має високий вміст сухих речовин, придатний для переробки на фрі, а також чищення
і пакування. В Європі широко використовується для продажу в роздрібній торгівлі

 Чутливий до метрибузину

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2015 році
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 Середньопізній високоврожайний сорт столового призначення, простий у вирощуванні

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2008 році
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 Середньостиглий багатобульбовий високоврожайний сорт, що формує середнього
розміру однорідні бульби з поверхневими вічками.

 Характеризується добрими смаковими якостями і гарним товарним виглядом бульб

 Має хороші смакові якості

 Має високу посухостійкість та стійкість до вірусних захворювань

 Стійкий до парші та вірусних захворювань

 Завдяки високому вмісту сухих речовин, придатний для переробки на фрі

 Добре зберігається

 Має надзвичайно довгий період зберігання

 Має високий вміст сухих речовин, придатний для переробки на фрі, а також чищення
і пакування. В Європі широко використовується для продажу в роздрібній торгівлі

 Чутливий до метрибузину

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2015 році

20

 Середньопізній високоврожайний сорт столового призначення, простий у вирощуванні

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2008 році
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 Середньопізній високоврожайний великобульбовий сорт столового призначення, має
добрі смакові якості та гарний товарний вигляд, формує однорідні бульби з привабливим
фіолетовим забарвленням вічок
 Сорту притаманна надзвичайно висока стійкість до парші

 Середньопізній високоврожайний великобульбовий сорт столового призначення,
має добрі смакові якості та гарний товарний вигляд, формує однорідні бульби з
темно-червоним забарвленням, поверхневими вічками і білим м’якушем

 Має високу посухостійкість та стійкість бульб до фітофторозу

 Завдяки високому вмісту сухих речовин, придатний для переробки на фрі

 Чудово придатний для тривалого зберігання

 Має високу посухостійкість та стійкість до парші і до фітофторозу бульб

 Потребує внесення зменшеної кількості азоту

 Чудово придатний до тривалого зберігання

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 1998 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2016 році

 Національний стандарт за смаковими якостями
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 Середньопізній високоврожайний великобульбовий сорт столового призначення, має
добрі смакові якості та гарний товарний вигляд, формує однорідні бульби з привабливим
фіолетовим забарвленням вічок
 Сорту притаманна надзвичайно висока стійкість до парші

 Середньопізній високоврожайний великобульбовий сорт столового призначення,
має добрі смакові якості та гарний товарний вигляд, формує однорідні бульби з
темно-червоним забарвленням, поверхневими вічками і білим м’якушем

 Має високу посухостійкість та стійкість бульб до фітофторозу

 Завдяки високому вмісту сухих речовин, придатний для переробки на фрі

 Чудово придатний для тривалого зберігання

 Має високу посухостійкість та стійкість до парші і до фітофторозу бульб

 Потребує внесення зменшеної кількості азоту

 Чудово придатний до тривалого зберігання

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 1998 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2016 році

 Національний стандарт за смаковими якостями
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 Середньостиглий високоврожайний червонобульбовий сорт столового призначення,
має добрі смакові якості і гарний товарний вигляд, стійкий до потемніння після варки,
білий м’якуш
 Високоврожайний червонобульбовий сорт столового напрямку використання, формує
великі однорідні бульби з поверхневими вічками
 Характеризується відмінними смаковими якостями
 Має високу посухостійкість та стійкість до вірусних захворювань
 Враховуючи короткий період зберігання, бажано використання врожаю у свіжому
вигляді
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році
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 Чудово придатний для тривалого зберігання
 Стійкий до вірусних захворювань
 Попереднє пророщування збільшує врожайність, але висадка бульб може проводитись прямо зі сховища без прогрівання
 Недостатньо стійкий до механічних пошкоджень, тому потребує бережного механізованого збирання, при температурі +10°С
 Рекомендується внесення дещо вищої за звичайну норми азоту
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2006 році
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 Середньостиглий високоврожайний червонобульбовий сорт столового призначення,
має добрі смакові якості і гарний товарний вигляд, стійкий до потемніння після варки,
білий м’якуш
 Високоврожайний червонобульбовий сорт столового напрямку використання, формує
великі однорідні бульби з поверхневими вічками
 Характеризується відмінними смаковими якостями
 Має високу посухостійкість та стійкість до вірусних захворювань
 Враховуючи короткий період зберігання, бажано використання врожаю у свіжому
вигляді
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році
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 Чудово придатний для тривалого зберігання
 Стійкий до вірусних захворювань
 Попереднє пророщування збільшує врожайність, але висадка бульб може проводитись прямо зі сховища без прогрівання
 Недостатньо стійкий до механічних пошкоджень, тому потребує бережного механізованого збирання, при температурі +10°С
 Рекомендується внесення дещо вищої за звичайну норми азоту
 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2006 році
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 Пізній великобульбовий сорт промислового призначення, має високий вміст сухих
речовин і тому придатний для переробки на крохмаль
 Середньостиглий високоврожайний багатобульбовий сорт, що формує однорідні середнього розміру бульби округло-овальної форми з поверхневими вічками
 Має високий вміст сухих речовин і низьку концентрацію редукованих цукрів, тому
придатний до переробки на чіпси
 Стійкий до вірусних захворювань

 Добре зберігається
 Стійкий до вірусних захворювань, фітофторозу як листя, так і бульб, механічних пошкоджень
 Рекомендується попереднє пророщування

 Добре зберігається

 Чутливий до парші, тому не бажане вирощування на піщаних ґрунтах і в засушливих
умовах

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2010 році
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 Пізній великобульбовий сорт промислового призначення, має високий вміст сухих
речовин і тому придатний для переробки на крохмаль
 Середньостиглий високоврожайний багатобульбовий сорт, що формує однорідні середнього розміру бульби округло-овальної форми з поверхневими вічками
 Має високий вміст сухих речовин і низьку концентрацію редукованих цукрів, тому
придатний до переробки на чіпси
 Стійкий до вірусних захворювань

 Добре зберігається
 Стійкий до вірусних захворювань, фітофторозу як листя, так і бульб, механічних пошкоджень
 Рекомендується попереднє пророщування

 Добре зберігається

 Чутливий до парші, тому не бажане вирощування на піщаних ґрунтах і в засушливих
умовах

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2014 році

 Занесений до державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні
у 2010 році
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Разом з постачанням високоякісного насіннєвого матеріалу широкого спектру сортів картоплі,
ТОВ «Агріко Україна» забезпечує своїм клієнтам технологічну підтримку на всіх етапах вирощування і
зберігання картоплі. Технологи компанії надають
клієнтам агроконсультації з питань правильного вибору сорту для різного напрямку використання, побудови сортового конвеєра, розробки оптимальної
технології, що забезпечує якість врожаю і прибутковість його вирощування.
Вітчизняні та іноземні фахівці AGRICO щедро діляться своїми знаннями. Протягом осінньо-весняного сезону 2015-2016 рр. було проведено 9 регіональних тематичних тренінгів: у Луцьку, Чернігові, Умані,
Львові, Вінниці, Херсоні, Дніпропетровську та Сумах.
Їх учасниками стали більш ніж 220 картоплярів: як
професіоналів, так і малих виробників, які вирощують
картоплю на площі 12,5 тис. га.
На демонстраційних посівах ТОВ «Агріко Україна»,
разом зі своїми партнерами, вивчає особливості поведінки своїх сортів в різних регіонах України та пропонує кращі з них для певної ґрунтово-кліматичної зони.
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За консультаціями
звертайтесь за тел.:
+38 (099) 1000-454
+38 (067) 1000-454
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Разом з постачанням високоякісного насіннєвого матеріалу широкого спектру сортів картоплі,
ТОВ «Агріко Україна» забезпечує своїм клієнтам технологічну підтримку на всіх етапах вирощування і
зберігання картоплі. Технологи компанії надають
клієнтам агроконсультації з питань правильного вибору сорту для різного напрямку використання, побудови сортового конвеєра, розробки оптимальної
технології, що забезпечує якість врожаю і прибутковість його вирощування.
Вітчизняні та іноземні фахівці AGRICO щедро діляться своїми знаннями. Протягом осінньо-весняного сезону 2015-2016 рр. було проведено 9 регіональних тематичних тренінгів: у Луцьку, Чернігові, Умані,
Львові, Вінниці, Херсоні, Дніпропетровську та Сумах.
Їх учасниками стали більш ніж 220 картоплярів: як
професіоналів, так і малих виробників, які вирощують
картоплю на площі 12,5 тис. га.
На демонстраційних посівах ТОВ «Агріко Україна»,
разом зі своїми партнерами, вивчає особливості поведінки своїх сортів в різних регіонах України та пропонує кращі з них для певної ґрунтово-кліматичної зони.
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За консультаціями
звертайтесь за тел.:
+38 (099) 1000-454
+38 (067) 1000-454

29

ОСНОВНІ ПЕСТИЦИДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД БУР’ЯНІВ, ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ
Назва препарату,
препартивна форма

Виробник

Діюча речовина

Норма
застосування

Фаза внесення

Cпектр дії

ОСНОВНІ ПЕСТИЦИДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД БУР’ЯНІВ, ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ
Назва препарату,
препартивна форма

Виробник

Діюча речовина

Норма
застосування

ПРОТРУЙНИКИ
СелестТоп
текучий концентрат
Максим 025 FS
текучий концентрат
Круїзер
текучий концентрат

Syngenta

Syngenta
Syngenta

флудиоксоніл, 25 г/л +
дифеноконазол, 25 г/л +
тіаметоксам, 262,5 г/л
флудиоксоніл, 25 г/л
тіаметоксаму, 350 г/л

0,5 - 0,7 л/т

обробка бульб

0,75 л/т
0,3 л/т

Еместо Квантум
текучий концентрат

BAYER

клотіанідин, 207 г/л +
пенфлуфен, 66,5 г/л

0,3 - 0,6 л/т*
1,5 - 1,8 л/га**

Престиж
розчинний концентрат

BAYER

пенцикурон, 150 г/л +
імідаклоприд, 250 г/л

1 л/т

Примекстра TZ Голд
концентрат суспензії
Фюзілад Форте
концентрат емульсії

комплекс хвороб (ризоктоніоз, альтернаріоз, парша
срібляста і звичайна, фузаріоз), комплекс ґрунтових
шкідників та шкідників сходів (дротяники, личинки
хрущів, капустянки, несправжньодротяники,
попелиці, колорадський жук)

обробка бульб перед садінням або під час
садіння

суха гнилизна, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз,
звичайна і срібляста парша, фомоз

обробка бульб

колорадський жук, дротяники, комплекс
ґрунтових та поверхневих шкідників сходів

*обробка бульб
**внесення в борозни і на бульби під час
садіння

дротяники, несправжні дротяники, личинки
хрущів, колорадський жук, цикадки, попелиці,
трипси, ризоктоніоз, срібляста парша

обробка насіння

комплекс шкідників, ризоктоніоз

Syngenta

тефлутрин, 1,5 г/кг

10,0 - 12,0 кг/га

Конфідор
водорозчинний
концентрат

BAYER

імідаклоприд, 200 г/л

Біскайя
масляна дисперсія

BAYER

тіаклоприд, 240 г/л

0,2 л/га

Каліпсо
концентрат суспензії

BAYER

тіаклоприд, 480 г/л

0,1 - 0,2 л/га

Регент 20 G
гранули

BASF

фіпроніл, 20 г/кг

0,15 - 0,2 л/га

5,0 кг/га

внесення в ґрунт при посадці

комплекс ґрунтових шкідників

обприскування в період вегетації

колорадський жук, попелиці, трипси

за появи шкідників

колорадський жук

обприскування в період вегетації

колорадський жук, попелиці, трипси

внесення у ґрунт спеціальними сошниками та
дозаторами при посадці або при формуванні
гребенів

комплекс ґрунтових шкідників

ФУНГІЦИДИ
Ревус
концентрат суспензії

Syngenta

250 г/л мандіпропаміду

0,5 - 0,6 л/га

обробка в період вегетації, профілактично
або за появи перших ознак хвороби

альтернаріоз, фітофтороз

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Ревус Топ
концентрат суспензії

Syngenta

250 г/л мандіпропаміду;
250 г/л дифеноконазолу

0,5 - 0,6 л/га

обприскування в період вегетації

альтернаріоз, фітофтороз

2,5 кг/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз, альтернаріоз, пероноспороз

0,3 - 0,4 л/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз

Syngenta

S–метолахлор, 960 г/л

1,6 л/га

Syngenta

S–метолахлор, 312,5 г/л
+ тербутилазин, 187,5 г/л

4,5 л/га

обприскування ґрунту до сходів культури

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Ридоміл Голд МЦ
водорозчинні гранули

Syngenta

манкоцеб, 640 г/кг +
металаксил–М, 40 г/кг

*однорічні злакові бур’яни
**багаторічні злакові бур’яни

Ширлан
концентрат суспензії

Syngenta

флуазинам, 500 г/л

Юніформ
сузпензійна емульсія

Syngenta

азоксистробін, 322 г/л +
металаксилу–М, 124 г/л

1,5 л/га

обприскування дна борозни під час садіння

ризоктоніоз, срібляста парша, антракноз,
фітофтороз

2,0 кг/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз, альтернаріоз

в період вегетації, починаючи з періоду кінця
бутонізації - цвітіння

фітофтороз

обприскування в період вегетації

альтернаріоз, чорна гниль, краснуха

Syngenta

флуазифоп–П–бутилу,
150 г/л

0,5 - 1,0 л/га*
1,0 - 2,0 л/га**

*обприскування по вегетації у фазі 2–4
листки у бур’янів
*обприскування по вегетації за висоти
бур’янів 10–15 см
*обприскування ґрунту до сходів
**обприскування після сходів за висоти
рослини до 5-10 см

однорічні злакові та дводольні бур’яни

BAYER

метрибузин, 600 г/л

0,5 - 1,1 л/га*
0,5 л/га**

Артист
водорозчинні гранули

BAYER

флуфенацет – 240 г/кг,
метрибузин – 175 г/кг

2,0 - 2,5 кг/га

обприскування ґрунту до сходів культури
після формування гребенів

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Ачіба
концентрат емульсії

BAYER

хізалофоп–П–етил, 50 г/л

2,0 - 4,0 л/га

однорічні: 2-4 листки у бур’янів,
багаторічні: висота бур’янів 10–15 см

Містраль
водорозчинні гранули

ADAMA

метрибузин, 700 г/кг

0,5 - 1,5 кг/га

Агіл
концентрат емульсії

ADAMA

попахізафоп, 100 г/л

0,6 - 1,2 л/га

Тітус
водорозчинні гранули

DuPont

римсульфурон – 250 г/кг

0,040 - 0,050 кг/га +
ПАР Тренд 90 (0,1%)
200 - 300 мл/га

Антракол
порошок, що
змочується

BAYER

пропінеб, 700 г/кг

однорічні і багаторічні дводольні бур’яни

Інфініто
концентрат суспензії

BAYER

флуопіколід, 62,5 г/л +
пропамокарб
гідрохлорид, 625 г/л

обприскування ґрунту до появи сходів

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Натіво
водорозчинні гранули

BAYER

трифлоксістробін, 250 г/кг
+ тебуконазол, 500 г/кг

обприскування від фази 2-3 листків до
середини кущення бур’янів

однорічні злакові бур’яни

Консенто
концентрат суспензії

BAYER

фенамідон, 75 г/л
+ пропамокарбгідрохлорид, 375 г/л

2,0 л/га

обприскування в період вегетації на ранніх
етапах інфікування

альтернаріоз, фітофтороз

1-а обробка після підгортання за висоти
рослин 5-20 см
2-а - за появи другої хвилі бур’янів

однорічні та багаторічні злакові та широкий
спектр дводольних бур’янів

Пропульс
сузпензійна емульсія

BAYER

флуопірам, 125 г/л та +
протіоконазол, 125 г/л

0,5 л/га

обприскування в період вегетації

альтернаріоз

Арева Голд ВГ
водорозчинні гранули

ADAMA

диметоморф, 90 г/кг +
манкоцеб, 600 г/кг

1,8 - 2,0 кг/га

обприскування в період вегетації при появі
перших ознак захворювання

фітофтороз, альтернаріоз

Банджо КС
концентрат суспензії

ADAMA

флуазинам, 500 г/л

0,4 л/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз, альтернаріоз

Акробат МЦ
водорозчинні гранули

BASF

диметоморф, 90 г/кг +
манкоцеб, 600 г/кг

2,0 кг/га

в перiод вегетацiї залежно вiд
фiтосанiтарних прогнозiв

фiтофтороз та iншi плямистостi (включаючи
альтернарiоз)

ІНСЕКТИЦИДИ
Актара 240 SC
концентрат суспензії,
Актара 25 WG
вододисперсні гранули

Syngenta

тіаметоксам, 240 г/л;
тіаметоксам, 250 г/кг

0,07 - 0,09 л/га*
0,06 - 0,08 кг/га**

Енжіо
концентрат суспензії

Syngenta

тіаметоксам, 141 г/л +
лямбда–цигалотрин,
106 г/л

0,18 л/га

Syngenta

лямбда–цигалотрин,
50 г/л
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Форс 1,5 G
гранули

обприскування ґрунту після висадки, але до
появи сходів культури

Зенкор Ліквід
концентрат суспензії

Карате Зеон мікрокапсульована водна суспензія

Cпектр дії

ІНСЕКТИЦИДИ

ГЕРБІЦИДИ
Дуал Голд
концентрат емульсії

Фаза внесення

0,1 л/га

*обприскування в період вегетації
**внесення в рядки при висадці бульб

колорадський жук, попелиці, цикадки

обприскування в період вегетації

колорадський жук

обприскування в період вегетації

комплекс шкідників

1,2 - 1,6 л/га
0,25 - 0,35 кг/га

ДЕСИКАНТИ
Реглон Супер
розчинний концентрат

Syngenta

дикват іону, 150 г/л

1,5 - 2,0 л/га

обприскування посівів за 10 днів до
збирання культури

десикація
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ОСНОВНІ ПЕСТИЦИДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД БУР’ЯНІВ, ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ
Назва препарату,
препартивна форма

Виробник

Діюча речовина

Норма
застосування

Фаза внесення

Cпектр дії

ОСНОВНІ ПЕСТИЦИДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД БУР’ЯНІВ, ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ
Назва препарату,
препартивна форма

Виробник

Діюча речовина

Норма
застосування

ПРОТРУЙНИКИ
СелестТоп
текучий концентрат
Максим 025 FS
текучий концентрат
Круїзер
текучий концентрат

Syngenta

Syngenta
Syngenta

флудиоксоніл, 25 г/л +
дифеноконазол, 25 г/л +
тіаметоксам, 262,5 г/л
флудиоксоніл, 25 г/л
тіаметоксаму, 350 г/л

0,5 - 0,7 л/т

обробка бульб

0,75 л/т
0,3 л/т

Еместо Квантум
текучий концентрат

BAYER

клотіанідин, 207 г/л +
пенфлуфен, 66,5 г/л

0,3 - 0,6 л/т*
1,5 - 1,8 л/га**

Престиж
розчинний концентрат

BAYER

пенцикурон, 150 г/л +
імідаклоприд, 250 г/л

1 л/т

Примекстра TZ Голд
концентрат суспензії
Фюзілад Форте
концентрат емульсії

комплекс хвороб (ризоктоніоз, альтернаріоз, парша
срібляста і звичайна, фузаріоз), комплекс ґрунтових
шкідників та шкідників сходів (дротяники, личинки
хрущів, капустянки, несправжньодротяники,
попелиці, колорадський жук)

обробка бульб перед садінням або під час
садіння

суха гнилизна, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз,
звичайна і срібляста парша, фомоз

обробка бульб

колорадський жук, дротяники, комплекс
ґрунтових та поверхневих шкідників сходів

*обробка бульб
**внесення в борозни і на бульби під час
садіння

дротяники, несправжні дротяники, личинки
хрущів, колорадський жук, цикадки, попелиці,
трипси, ризоктоніоз, срібляста парша

обробка насіння

комплекс шкідників, ризоктоніоз

Syngenta

тефлутрин, 1,5 г/кг

10,0 - 12,0 кг/га

Конфідор
водорозчинний
концентрат

BAYER

імідаклоприд, 200 г/л

Біскайя
масляна дисперсія

BAYER

тіаклоприд, 240 г/л

0,2 л/га

Каліпсо
концентрат суспензії

BAYER

тіаклоприд, 480 г/л

0,1 - 0,2 л/га

Регент 20 G
гранули

BASF

фіпроніл, 20 г/кг

0,15 - 0,2 л/га

5,0 кг/га

внесення в ґрунт при посадці

комплекс ґрунтових шкідників

обприскування в період вегетації

колорадський жук, попелиці, трипси

за появи шкідників

колорадський жук

обприскування в період вегетації

колорадський жук, попелиці, трипси

внесення у ґрунт спеціальними сошниками та
дозаторами при посадці або при формуванні
гребенів

комплекс ґрунтових шкідників

ФУНГІЦИДИ
Ревус
концентрат суспензії

Syngenta

250 г/л мандіпропаміду

0,5 - 0,6 л/га

обробка в період вегетації, профілактично
або за появи перших ознак хвороби

альтернаріоз, фітофтороз

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Ревус Топ
концентрат суспензії

Syngenta

250 г/л мандіпропаміду;
250 г/л дифеноконазолу

0,5 - 0,6 л/га

обприскування в період вегетації

альтернаріоз, фітофтороз

2,5 кг/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз, альтернаріоз, пероноспороз

0,3 - 0,4 л/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз

Syngenta

S–метолахлор, 960 г/л

1,6 л/га

Syngenta

S–метолахлор, 312,5 г/л
+ тербутилазин, 187,5 г/л

4,5 л/га

обприскування ґрунту до сходів культури

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Ридоміл Голд МЦ
водорозчинні гранули

Syngenta

манкоцеб, 640 г/кг +
металаксил–М, 40 г/кг

*однорічні злакові бур’яни
**багаторічні злакові бур’яни

Ширлан
концентрат суспензії

Syngenta

флуазинам, 500 г/л

Юніформ
сузпензійна емульсія

Syngenta

азоксистробін, 322 г/л +
металаксилу–М, 124 г/л

1,5 л/га

обприскування дна борозни під час садіння

ризоктоніоз, срібляста парша, антракноз,
фітофтороз

2,0 кг/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз, альтернаріоз

в період вегетації, починаючи з періоду кінця
бутонізації - цвітіння

фітофтороз

обприскування в період вегетації

альтернаріоз, чорна гниль, краснуха

Syngenta

флуазифоп–П–бутилу,
150 г/л

0,5 - 1,0 л/га*
1,0 - 2,0 л/га**

*обприскування по вегетації у фазі 2–4
листки у бур’янів
*обприскування по вегетації за висоти
бур’янів 10–15 см
*обприскування ґрунту до сходів
**обприскування після сходів за висоти
рослини до 5-10 см

однорічні злакові та дводольні бур’яни

BAYER

метрибузин, 600 г/л

0,5 - 1,1 л/га*
0,5 л/га**

Артист
водорозчинні гранули

BAYER

флуфенацет – 240 г/кг,
метрибузин – 175 г/кг

2,0 - 2,5 кг/га

обприскування ґрунту до сходів культури
після формування гребенів

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Ачіба
концентрат емульсії

BAYER

хізалофоп–П–етил, 50 г/л

2,0 - 4,0 л/га

однорічні: 2-4 листки у бур’янів,
багаторічні: висота бур’янів 10–15 см

Містраль
водорозчинні гранули

ADAMA

метрибузин, 700 г/кг

0,5 - 1,5 кг/га

Агіл
концентрат емульсії

ADAMA

попахізафоп, 100 г/л

0,6 - 1,2 л/га

Тітус
водорозчинні гранули

DuPont

римсульфурон – 250 г/кг

0,040 - 0,050 кг/га +
ПАР Тренд 90 (0,1%)
200 - 300 мл/га

Антракол
порошок, що
змочується

BAYER

пропінеб, 700 г/кг

однорічні і багаторічні дводольні бур’яни

Інфініто
концентрат суспензії

BAYER

флуопіколід, 62,5 г/л +
пропамокарб
гідрохлорид, 625 г/л

обприскування ґрунту до появи сходів

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Натіво
водорозчинні гранули

BAYER

трифлоксістробін, 250 г/кг
+ тебуконазол, 500 г/кг

обприскування від фази 2-3 листків до
середини кущення бур’янів

однорічні злакові бур’яни

Консенто
концентрат суспензії

BAYER

фенамідон, 75 г/л
+ пропамокарбгідрохлорид, 375 г/л

2,0 л/га

обприскування в період вегетації на ранніх
етапах інфікування

альтернаріоз, фітофтороз

1-а обробка після підгортання за висоти
рослин 5-20 см
2-а - за появи другої хвилі бур’янів

однорічні та багаторічні злакові та широкий
спектр дводольних бур’янів

Пропульс
сузпензійна емульсія

BAYER

флуопірам, 125 г/л та +
протіоконазол, 125 г/л

0,5 л/га

обприскування в період вегетації

альтернаріоз

Арева Голд ВГ
водорозчинні гранули

ADAMA

диметоморф, 90 г/кг +
манкоцеб, 600 г/кг

1,8 - 2,0 кг/га

обприскування в період вегетації при появі
перших ознак захворювання

фітофтороз, альтернаріоз

Банджо КС
концентрат суспензії

ADAMA

флуазинам, 500 г/л

0,4 л/га

обприскування в період вегетації

фітофтороз, альтернаріоз

Акробат МЦ
водорозчинні гранули

BASF

диметоморф, 90 г/кг +
манкоцеб, 600 г/кг

2,0 кг/га

в перiод вегетацiї залежно вiд
фiтосанiтарних прогнозiв

фiтофтороз та iншi плямистостi (включаючи
альтернарiоз)

ІНСЕКТИЦИДИ
Актара 240 SC
концентрат суспензії,
Актара 25 WG
вододисперсні гранули

Syngenta

тіаметоксам, 240 г/л;
тіаметоксам, 250 г/кг

0,07 - 0,09 л/га*
0,06 - 0,08 кг/га**

Енжіо
концентрат суспензії

Syngenta

тіаметоксам, 141 г/л +
лямбда–цигалотрин,
106 г/л

0,18 л/га

Syngenta

лямбда–цигалотрин,
50 г/л
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Форс 1,5 G
гранули

обприскування ґрунту після висадки, але до
появи сходів культури

Зенкор Ліквід
концентрат суспензії

Карате Зеон мікрокапсульована водна суспензія

Cпектр дії

ІНСЕКТИЦИДИ

ГЕРБІЦИДИ
Дуал Голд
концентрат емульсії

Фаза внесення

0,1 л/га

*обприскування в період вегетації
**внесення в рядки при висадці бульб

колорадський жук, попелиці, цикадки

обприскування в період вегетації

колорадський жук

обприскування в період вегетації

комплекс шкідників

1,2 - 1,6 л/га
0,25 - 0,35 кг/га

ДЕСИКАНТИ
Реглон Супер
розчинний концентрат

Syngenta

дикват іону, 150 г/л

1,5 - 2,0 л/га

обприскування посівів за 10 днів до
збирання культури

десикація
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ŹźůŹŪźŪżŲŠŻżźŸŴŲ
šſűŪŻżŸŻŽŬŪŷŷƉ
ŷŪŴŪźżŸŹŵŠ

ŏŇń

Захист картоплі

ŏŖ

ƬƩƙƜƙƦ
ƭƧƩƫƞ

ĮŒŐœŏŉŎŕřņŒŔŒŅŔŌŋŒŎŖŒőŪŒŋńŏŠŖŉŔőńŔŪŒŋĮŒŐœŏŉŎŕ
ſŔŗőŖŒņŌřŜŎŪňőŌŎŪņŖńŜŎŪňőŌŎŪņŕřŒňŪņňŔŒŖţőŌŎŌ
őŉŕœŔńņŊőŠŒňŔŒŖţőŌŎŌŏŌśŌőŎŌ
řŔŗŝŪņœŒœŉŏŌŚŪŖńŎŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎ

ƪƞƤƞƪƫ
ƫƧƨ

ŏŇń

ĴŌŋŒŎŖŒőŪŒŋŕŔŪŅŏţŕŖńœńŔŜń
ńőŖŔńŎőŒŋŘŪŖŒŘŖŒŔŒŋ

ŏŖ

ĵŗřńŇőŌŏŠŔŌŋŒŎŖŒőŪŒŋŇŉŏŠŐŪőŖŒŕœŒŔŪŒŋ
ŋņŌśńōőńŖńŕŔŪŅŏţŕŖńœńŔŜńŘŒŐŒŋ

ƥƙƣƪơƥ

ŏŖ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎňŔŒŖţőŌŎŌŎŒŐœŏŉŎŕ
ſŔŗőŖŒņŌřŖńœŒņŉŔřőŉņŌřŜŎŪňőŌŎŪņŕřŒňŪņ

ƣƩƬǢƠƞƩ
350

ŏŇń

ĲňőŒŔŪśőŪŋŏńŎŒņŪŖńňņŒňŒŏŠőŪŅŗŔ»ţőŌ

ŏŇń

ĲňőŒŔŪśőŪŋŏńŎŒņŪŖńňņŒňŒŏŠőŪŅŗŔ»ţőŌ

ŏŇń

ĲňőŒŔŪśőŪŖńŅńŇńŖŒŔŪśőŪŋŏńŎŒņŪŅŗŔ»ţőŌ

ŏŇń

ĨŉŕŌŎńŚŪţ

ŏŇń

ĸŪŖŒŘŖŒŔŒŋ

ŎŇŇń

ĤŏŠŖŉŔőńŔŪŒŋŘŪŖŒŘŖŒŔŒŋŪœŉŔŒőŒŕœŒŔŒŋ

¶ŏŇń

ĳŒŋńŎŒŔŉőŉņŉœŪňŊŌņŏŉőőţ!Ě·ņŌŕŒŖńŔŒŕŏŌőŌ
¶ŕŐĚĚ·śŉŔŉŋňŪŅœŪŕŏţœŉŔŜŒŇŒ
ĚĚĚ·őńœŒśńŖŎŗŪőŖŉőŕŌņőŒŇŒŔŒŕŖŗŅŗŏŠŅ

ŏŇń
10,0-12,0
ŎŇŇń
ŏŇń

ŏŇń

ŏŇń
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ĲňőŒŔŪśőŪŖńŅńŇńŖŒŔŪśőŪŅŗŔ»ţőŌ

ƷƦǝƭƧƩƥ

ƝƬƙƤ
ƜƧƤƝ
ƨƩơƥƞƣƪƫƩƙ7=
ƭƷƠǝƤƙƝƭƧƩƫƞ
ƩƞƜƤƧƦ
ƪƬƨƞƩ
ƱơƩƤƙƦ

ƱơƩƤƙƦ
ƩơƝƧƥǝƤƜƧƤƝ

ǝƠƙƚǝƧƦ
ǝƠƙƚǝƧƦ
ƩƞƛƬƪ

ĤŏŠŖŉŔőńŔŪŒŋŐńŎŔŒŕœŒŔŪŒŋŖńŘŪŖŒŘŖŒŔŒŋ
ĮŒŐœŏŉŎŕſŔŗőŖŒņŌřŜŎŪňőŌŎŪņ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎŖŏŪōŚŌŎńňŎŌ

ƭƧƩƪ

ƙƣƫƙƩƙ

ƙƣƫƙƩƙ

ƣƙƩƙƫƞƠƞƧƦ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎŖŏŪōŚŌŎńňŎŌ

ƩƞƛƬƪƫƧƨ

ƞƦƟǝƧ
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ŹźůŹŪźŪżŲŠŻżźŸŴŲ
šſűŪŻżŸŻŽŬŪŷŷƉ
ŷŪŴŪźżŸŹŵŠ

ŏŇń

Захист картоплі

ŏŖ

ƬƩƙƜƙƦ
ƭƧƩƫƞ

ĮŒŐœŏŉŎŕřņŒŔŒŅŔŌŋŒŎŖŒőŪŒŋńŏŠŖŉŔőńŔŪŒŋĮŒŐœŏŉŎŕ
ſŔŗőŖŒņŌřŜŎŪňőŌŎŪņŖńŜŎŪňőŌŎŪņŕřŒňŪņňŔŒŖţőŌŎŌ
őŉŕœŔńņŊőŠŒňŔŒŖţőŌŎŌŏŌśŌőŎŌ
řŔŗŝŪņœŒœŉŏŌŚŪŖńŎŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎ

ƪƞƤƞƪƫ
ƫƧƨ

ŏŇń

ĴŌŋŒŎŖŒőŪŒŋŕŔŪŅŏţŕŖńœńŔŜń
ńőŖŔńŎőŒŋŘŪŖŒŘŖŒŔŒŋ

ŏŖ

ĵŗřńŇőŌŏŠŔŌŋŒŎŖŒőŪŒŋŇŉŏŠŐŪőŖŒŕœŒŔŪŒŋ
ŋņŌśńōőńŖńŕŔŪŅŏţŕŖńœńŔŜńŘŒŐŒŋ

ƥƙƣƪơƥ

ŏŖ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎňŔŒŖţőŌŎŌŎŒŐœŏŉŎŕ
ſŔŗőŖŒņŌřŖńœŒņŉŔřőŉņŌřŜŎŪňőŌŎŪņŕřŒňŪņ

ƣƩƬǢƠƞƩ
350

ŏŇń

ĲňőŒŔŪśőŪŋŏńŎŒņŪŖńňņŒňŒŏŠőŪŅŗŔ»ţőŌ

ŏŇń

ĲňőŒŔŪśőŪŋŏńŎŒņŪŖńňņŒňŒŏŠőŪŅŗŔ»ţőŌ

ŏŇń

ĲňőŒŔŪśőŪŖńŅńŇńŖŒŔŪśőŪŋŏńŎŒņŪŅŗŔ»ţőŌ

ŏŇń

ĨŉŕŌŎńŚŪţ

ŏŇń

ĸŪŖŒŘŖŒŔŒŋ

ŎŇŇń

ĤŏŠŖŉŔőńŔŪŒŋŘŪŖŒŘŖŒŔŒŋŪœŉŔŒőŒŕœŒŔŒŋ

¶ŏŇń

ĳŒŋńŎŒŔŉőŉņŉœŪňŊŌņŏŉőőţ!Ě·ņŌŕŒŖńŔŒŕŏŌőŌ
¶ŕŐĚĚ·śŉŔŉŋňŪŅœŪŕŏţœŉŔŜŒŇŒ
ĚĚĚ·őńœŒśńŖŎŗŪőŖŉőŕŌņőŒŇŒŔŒŕŖŗŅŗŏŠŅ

ŏŇń
10,0-12,0
ŎŇŇń
ŏŇń

ŏŇń

ŏŇń
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ĲňőŒŔŪśőŪŖńŅńŇńŖŒŔŪśőŪŅŗŔ»ţőŌ

ƷƦǝƭƧƩƥ

ƝƬƙƤ
ƜƧƤƝ
ƨƩơƥƞƣƪƫƩƙ7=
ƭƷƠǝƤƙƝƭƧƩƫƞ
ƩƞƜƤƧƦ
ƪƬƨƞƩ
ƱơƩƤƙƦ

ƱơƩƤƙƦ
ƩơƝƧƥǝƤƜƧƤƝ

ǝƠƙƚǝƧƦ
ǝƠƙƚǝƧƦ
ƩƞƛƬƪ

ĤŏŠŖŉŔőńŔŪŒŋŐńŎŔŒŕœŒŔŪŒŋŖńŘŪŖŒŘŖŒŔŒŋ
ĮŒŐœŏŉŎŕſŔŗőŖŒņŌřŜŎŪňőŌŎŪņ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎŖŏŪōŚŌŎńňŎŌ

ƭƧƩƪ

ƙƣƫƙƩƙ

ƙƣƫƙƩƙ

ƣƙƩƙƫƞƠƞƧƦ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎ

ĮŒŏŒŔńňŕŠŎŌōŊŗŎŖŏŪōŚŌŎńňŎŌ

ƩƞƛƬƪƫƧƨ

ƞƦƟǝƧ

33

Захист картоплі
продуктами компанії ADAMA
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Захист картоплі
продуктами компанії ADAMA
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ТОВ «АГРІКО УКРАЇНА»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 3
Тел. +38 (044) 528-61-08, +38 (044) 521-14-25
+38 (099) 1000-454, +38 (067) 1000-454
e-mail: potato@agrico.com.ua
www.agrico.com.ua
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