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РІПАКРІПАК

ЕС РИТМО

5 6 7 8 9 10
Енергія початкового розвитку
Зимостійкість
Стійкість до вилягання
- до циліндроспоріозу
- до склеротиніозу
- до фомозу
- до осипання

більша 
чутливість

більша 
стійкість

RAPESEED

RAPESEEDАГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RAPESEED

RAPESEED ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
Висока врожайність за будь-яких грунтово-
кліматичних умов 
Чудова толерантність до фомозу 
Висока стійкість до вилягання 

НОВИНКА! 
РІПАК ОЗИМИЙ, СЕРЕДНЬОРАННІЙ, 00
Добрий баланс якісних показників у поєднанні з зимостійкістю

RAPESEED

RAPESEEDРЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

 Степ, Лісостеп 

RAPESEED

RAPESEED ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Тип гібриду
 Відновлення вегетації 
 Кількість днів до цвітіння 
 Період цвітіння
 Висота рослини
 Гілкування
 Вміст жиру
 Вміст глюкозинолатів
 Вміст ерукової кислоти

простий
середньопізнє

середньоранній
155 см

дуже високе
50,4%

< 14 мМоль 
< 0,2%

RAPESEED

RAPESEEDОПТИМАЛЬНА ГУСТОТА НА ЧАС
             ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ

  35–45 рослин/м2

ЕС СЮРІЕЛЬ ЕС АНГЕЛ

Виробнича система Clearfield® для ріпаку
Виробнича система Clearfield® для ріпаку — це унікальне поєднання гербіциду Нопасаран® і високоврожайних 
гібридів ріпаку, стійких до цього гербіциду. Стійкість гібридів ріпаку отримано традиційним способом селекції, 
без використання методів генної інженерії. Гібриди ріпаку Clearfield® не трансгенні. 

Характеристика 
Діючі речовини метазахлор (375 г/л) + імазамокс (25 г/л)

Розподіл у рослині системний; проникає як через листя, так і через кореневу систему бур’янів

Норма витрати робочої рідини 200–350 л/га
Кратність обробки однократно

Регламенти застосування
Культура ріпак озимий (гібриди, стійкі до гербіциду Нопасаран®)

Норма витрати
препарату

Терміни
застосування

Спектр дії

Нопасаран® 1,2–1,5 +
ПАР Метолат 1,2–1,5

однорічні дводольні та злакові бур’яни, 
падалиця зернових культур

обприскування посівів з фази 2 до 6 листків 
ультури (бур’яни на початкових стадіях 

росту — від появи сім’ядоль до 4 листків)

Нопасаран® 1,0–1,2 +
ПАР Метолат 1,0–1,2

однорічні дводольні та
злакові бур’яни

обприскування посівів з фази 2 до 6 листків 
ультури (бур’яни на початкових стадіях 

росту — від появи сім’ядоль до 4 листків)

Гібриди ріпака Євраліс, придатні до вирощування
за т хнологією Clearfield®

Комплексний контроль бур’янів

Нопасаран® + ПАР Метолат
Ярий ріпак: 1,0–1,2 л/га

Озимий ріпак: 1,2–1,5 л/га




