КОНКУР, КС
Діюча речовина: метрибузин, 600 г/л
Препаративна форма: концентрат, що емульгується
Призначення: Селективний системний гербіцид широкого
спектру для контролю широколистих та злакових бур’янів

Спосіб застосування та норми витрат
Культура

КО Н К У Р
100мл
ГЕРБІЦИД

ЗНИЩЕННЯ
БУР’ЯНІВ

Бур’яни

Норма
витрати
на 1 сотку

Однорічні
5-7 мл на
дводольні та
2-3 л води
деякі злакові
Світовий досвід застосування
Однорічні
Картопля
5-11 мл
дводольні та
на 2-3 л води
деякі злакові
5 мл
на 2-3 л води
Однорічні
5-7 мл
Томати
на 2-3 л води
(розсадні)* дводольні та
деякі злакові
Томати
Однорічні
5-7 мл
на 2-3 л води
(безрозсадні) дводольні та
деякі злакові
Морква** Однорічні
3-5 мл
дводольні та
на 2-3 л води
деякі злакові
Соя

Спосіб
обробки

Макс.
кратність
обробок

Обприскування ґрунту
до появи сходів культури

1

Обпр.ґрунту до появи
сходів культури
Обпр. за висоти
культури до 5-10см
Обп. через 15-20 днів
після висаджув. розсади

1

Обприскування у фазі
4-6 листків культури

1

Обприскування у фазу
«олівця» культури

1

1
1

* не застосовувати препарат у теплицях
** не застосовувати на ґрунтах із вмістом гумусу нижче 2 %

Строки виходу людей на оброблені площі для проведення механізованих
робіт - 3 дні.
Спектр дії: в оптимальних нормах препарат забезпечує надійний контроль
таких бур’янів: щириця (види), волошка синя, лобода (види), калачики (види),
рутка лікарська, льонок звичайний, жабрій звичайний, ромашка (види), гірчак
(види), портулак городній, гірчиця польова, зірочник середній, куряче просо,
лисохвіст мишохвостиковий, амброзія полинолиста, курячі очка польові,
лутига розлога, грицики звичайні, дурман звичайний, кропива глуха (види), осот
жовтий, кропива (види), фіалка польова, канатник Теофаста, падалиця
соняшнику. Стійкі види: осот рожевий, берізка польова, підмаренник чіпкий,
пирій повзучий, гумай, молочай (види).

Приготування робочого розчину: Робочий розчин готують безпосередньо перед застосуванням. Потрібну
кількість препарату в залежності від площі, яку необхідно обробити, розвести в необхідній кількості води.
Швидкість дії: видимі симптоми з’являються на 3-7
день, повна загибель через 10-21 день в залежності від
видового складу та стадії розвитку бур`янів. Період
захисної дії: в залежності від температури, типу і вологості ґрунту гербіцид забезпечує захист посівів до
6-8 тижнів.
Заходи безпеки. Всі роботи з препаратом проводити в
індивідуальних засобах захисту. Під час роботи з
гербіцидом забороняється палити, пити або вживати
їжу. Після закінчення роботи зняти одяг і старанно
вимити з милом обличчя та руки. Перша медична
допомога. При попаданні препарату: в шлунок - необхідно у постраждалого викликати блювоту для повного видалення препарату з шлунку. Потім дати випити
завись активованого вугілля (2-3 столові ложки на півсклянки води); в очі - промити великою кількістю води; на шкіру – ретельно видалити речовину марлевим
тампоном, промити великою кількістю води з милом.
Зберігання: зберігати в цілісній фабричній упаковці в
недоступних для дітей місцях, окремо від харчових
продуктів, за температури від 0˚С до +35˚С.
Знешкодження препарату та знищення тари.
Випадково розлитий препарат засипати хлорним
вапном або кальцинованою содою, потім зібрати.
Забороняється зливати залишки препарату в
каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми
залишків препарату, робочого розчину або тари.
Гарантійний термін зберігання: 4 роки в неушкодженій
фабричній тарі.
Розробник та заявник: ТОВ «Альфа Смарт Агро»
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100
тел.:+38 (044)220 04 46
Виробник: PLATFORM AGROTECH CO., LTD.
Фасувальник: ПАТ «Київський завод «РІАП»
для ТОВ «АГРОКС ПАК ПЛЮС» тел.: (044)482 41 54
№ партії:
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