Грунтовий кондиціонер
для покращення дії
грунтових гербіцидів
Забезпечує максимальну ефективність
гербіцидів грунтової дії навіть за
несприятливих погодних умов

Покращує покриття
обробленої поверхні

Переміщує гербіцид усередину грунту,
запобігаючи випаровуванню та
фотодеградації

Утворює гербіцидний екран
глибиною 5 см

Допомагає уникнути фітотоксичності
для чутливого коріння рослин

Забезпечує максимальну ефективність гербіцидів грунтової дії навіть за несприятливих погодних умов
Посилює період захисної дії гербіциду у грунті
Швидко переміщує гербіцид усередину грунту, запобігаючи випаровуванню та фотодеградації
Утримує препарат у верхньому 5 см шарі грунту, в якому проростає більшість бур'янів, тим самим
посилюючи дію гербіциду
Фіксаж допомагає запобігти фітотоксичності для коріння чутливих рослин, утримуючи гербіцид у 5
см шарі грунту

ОПИС

Активні інгредієнти

ФІКСАЖ — спеціально розроблений ад'ювант для
застосування з гербіцидами грунтової дії.
ФІКСАЖ допомагає утримати пестицид у верхньому
шарі грунту, задля максимального контролю і запобіганню пошкодженню врожаю.

Поєднання парафінових вуглеводнів,
неіоногенних
поверхнево-активних
речовин, масел та клейових речовин.
Містить 83% парафінового масла.

Принцип дії
Розпилення без Фіксаж

Розпилення з Фіксаж

Зменшений
дрейф спрею

Збільшене
поглинання
грунту

Нерівномірне проникнення і вимивання
з активної зони

Гербіцид залишається у верхній зоні
грунту

Ефективність грунтових гербіцидів і рівень контролю за бур’янами безпосередньо пов’язані з якістю обприскування.
Фіксаж зменшує знесення препарату і забезпечує краще
покриття грунту, а швидкість проникнення запобігає фотодеградації. Фіксаж утримує грунтовий гербіцид у верхньому 5 см
шарі грунту, де проростає більшість бур’янів, не дозволяючи
препарату рухатися у зону культурної рослини. Це дозволяє
зменшити фітотоксичніть і посилити дію на бур’яни.

Рослини на полі, яке обробили без
Фіксажу, отримали серйозне пошкодження.
Це явно видно потемнілих кінчиках листя.

Те саме місце, термін висіву і кількість
опадів. Жодних пошкоджень на листках.

Застосування
Восени використовуйте 0,2 л / га і по весні збільшуйте до 0,3-0,4 л / га.
Норми не впливають на об'єм води.
Використовувати з грунтовими гербіцидами, такими як: метрибузин, пендіметалін, прометрин,
квінмерак, ацетохлор, дифлуфенікан, флуфенацет, лінурон, просульфокарб та ін.
Цільові культури: зимові і весняні зернові, боби, льон, кукуруза, ріпак, пшениця, соняшник, соя,
горох, картопля, цукровий буряк, овочеві культури.
Терміни: можна застосовувати на всіх культурах безпосередньо після посіву або на ранніх
стадіях росту
Цільові ґрунти: може використовуватися на всіх типах грунтів
Змішування: завжди починайте роботу з чистим обприскувачем. У наповнений 1/2 бак обприскувача додайте Фіксаж і включайте змішувач. Додавайте гербіцид та решту води, продовжуючи
змішування.

основні культури

Сумісність

Соняшник

ацетохлор, прометрин, флурохлоридон, оксифлуорфен, пропізохлор, пендиметалін

Соя

прометрин, кломазон, ацетохлор, пендиметалін

Ріпак

кломазон, метазахлор, метазахлор + квінмерак, пропізохлор, кломазон + метазахлор,
диметенамід П, напропамід, диметахлор

Пшениця

ацетохлор, атразін, с-металохлор, тербутилазин, пропізохлор, пендиметалін

Цукровий буряк

метамітрон, хлорідазон, s-металахлор

Овочі

прометрин, флурохлоридон, s-металохлор, пендиметалін

Активна речовина:
Комбінація парафінових вуглеводнів,
неіонних поверхнево-активних
речовин, масляних та липких агентів.

