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        Прайс на Засоби захисту рослин та Мікродобрива  від 10.08.2021 
 

Гербіциди 

Препарат 
Діюча 

речовина 
Оригінатор Параметри Призначення Культура 

Тотал К Калійна сіль  
гліфосату 625 г/л 

Раундап 
Макс 

на 6 га 

Ціна, грн 2780 

Високоефективний гербіцид суцільної дії для боротьби з 
широким спектром однорічних та багаторічних бур'янів 
на: сільськогосподарських угіддях (площі призначені під 
посадку картоплі, овочевих, зернових, люцерни, ріпаку, 
кукурудзи, багаторічних трав, пари), садах, виноградниках 
та землях несільськогосподарського призначення (узбіччя 
доріг, залізничні насипи), відкритих колекторно-
дренажних і зрошувальних мереж та їх узбіч.  
 
Десикант для зернобобових та соняшника. 

Фасовка, л 10 

Тотал 
Ізопропіламінна 
сіль 
гліфосату 480 г/л 

Раундап 

на 7 га 

Ціна, грн 4280 

Знищує однорічні та 
багаторічні злакові та 
дводольні бур'яни, 
включаючи їх надземні і 
підземні частини, в т.ч. 
кореневища.  

🌤Поля 
призначені під 
посіви 
🌱Соя під 
раундап 
🍇Плодові і 
виноградники 
🚧Землі несільгос 
використання 
🌥Десикація 

Фасовка, л 20 

на 3,5 га 

Ціна, грн 2270 

Фасовка, л 10 

на 1,5 га 

Ціна, грн - 

Фасовка, л 5 

Прайм 
2,4Д 452,42 г/л, 
Флорасулам  
6,25 г/л 

Пріма 

на 10 га 
Ціна, грн 1140 

Післясходовий гербіцид 
для боротьби з: 
підмаренник чіпкий, 
канатник Теофраста, 
грицики, гірчиця польова, 
кардарія, курячі очка, 
лобода, осот(види), 
щириця(види), суріпиця, 
ромашка, талабан, 
зірочник, амброзія, гірчаки, 
редька дика, мак дикий 

🌽Кукурудза	
🌾Пшениця 
озима і яра, 
ячмінь озимий і 
ярий, жито, овес, 
просо, сорго 

Фасовка, л 5 

на 2 га 
Ціна, грн 390 

Фасовка, л 1 

на 100 
соток 

Ціна, грн 290 

Фасовка, л 0,5 
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Герсотил Трибенурон- 
метил 750 г/кг 

Гранстар на 20 га 

Ціна, грн 790 Післясходової 
високоефективний 
гербіцид широкого спектру 
дії проти дводольних 
бур'янів 

🌾Пшениця озима і 
яра, ячмінь озимий 
і ярий, жито, овес	
🌻Соняшник 
(технологія Express 
Sun) Фасовка, л 0,5 

Мілано Нікосульфурон  
40 г/л 

Мілагро на 4-5 га 

Ціна, грн 1280 Післясходовий гербіцид для 
боротьби з: однорічні, 
багаторічні злакові бур'яни і 
деякі дводольние. 
Обприскування посівів у фазу 
4-10 листків культури 

🌽Кукурудза	

Фасовка, л 5 

Пульс 
агро 

Імазамокс 33 г/л, 
Імазатапір 15 г/л 

Евро- 
Лайтнінг 

на 8,5-10 
га 

Ціна, грн 4980 
Системний післясходовий 
гербіцид проти: Однорічні 
злакові і дводольні бур’яни 

🌻Соняшник 
(технологія 
Clearfield)	

Фасовка, л 10 

Кратос Ацетохлор 900 г/л Харнес 
на 3,5-5 

га 

Ціна, грн 2290 Ґрунтовий досходовий 
гербіцид для контролю 
однорічних злакових і 
дводольних бур’янів 

🌻Соняшник	
🌽Кукурудза 

Фасовка, л 10 

Авангард Металохлор 
960 г/л 

Дуал Голд на 4-6 га 

Ціна, грн 2490 

Грунтовий гербіцид для 
боротьби з: щириця (біла, 
гібридна,блакитна), просо 
селянське та 
волосоподібне, пальчатка, 
плоскуха звичайна, 
елевзина індійська, 
галінсога дрібноквіткова, 
мишій, листохвіст, грицики, 
рутка, паслін чорний, 
портулак, гумай сорго дике, 
ромашка, лобода, гірчак, 
дурман, вівсюг 

🥔Картопля	
🍅Томати 
🌿Буряк 
🥬Капуста  
🍉Кавун	
🌿Гарбуз 	
🌽Кукурудза  
🧅Цибуля	
🌻Соняшник  
🌱Горох, Соя 

Фасовка, л 10 
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Вождь 

 
Металахлор  
312,5 г/л, 
Тербутилазин 
187,5 г/л 

 
Примекстра 
TZ Голд 

на 2,5-
3,5 га 

Ціна, грн 2480  
Найбільш м'який грунтовий 
гербіцид проти: Однорічні 
злакові і практично всі 
дводольні бур’яни 

🌻Соняшник	
🌽Кукурудза 
🌱Соя 
🥔Картопля Фасовка, л 10 

Позитив 
Плюс 

Прометрин  
500 г/л 

Гезагард 
на 1,5-2 

га 

Ціна, грн 980 

Досходовий гербіцид проти: курячі 
очка, фізаліс дикий, пальчатка 
криваво-червона, щириця, гірчак, 
портулак, лобода, паслін чорний, 
просо, роман польовий, шпергель, 
елевзина індійська, череда, осот, 
лептохлоа, гірчиця, зірочник, 
грицики, кропива жалка, тонконіг, 
льонок малий, вероніка персидська, 
королиця посівна, дурман, нетреба, 
дворядник, переліска, галінсога, 
буркун, ромашка, геліотроп 

🥕Морква 
🧄Часник	
🥔Картопля 
🌱Кріп, петрушка 
🌻Соняшник 
🌽Кукурудза	
🌱Соя, квасоля, 
горох 

Фасовка, л 5 

Огородник Метрибузин  
700 г/л 

Зенкор 
на 50 
соток 

Ціна, грн 680 
Досходовий гербіцид для боротьби 
з: щириці, волошки синьої, лободи 
білої, рутки лікарської, зябра 
звичайного, ромашки, горця, 
портулаку городнього, чортополох 
жовтоцвітного, гірчиці 
польової,осоту, зірочника, лисохвіст 
польовий, вівсюга, курячого проса, 
селянського проса, райграса, мишій 

🥔Картопля 
🍅Томати	
🌿Люцерна 
🌱Соя Фасовка, кг 0,5 

Таргон 
Плюс 

Хізалофоп-п-етил 
125 г/л 

Міура 

на 5 га 

Ціна, грн 1840 Післясходовий гербіцид для 
боротьби з: мишії(види), пирій 
повзучий, просо(види), 
лисохвіст мишохвостиковий, 
метлюг(види), вівсюг(види), 
брому(види), свинорий 
пальчастий, пальчатка(види), 
пшениця(падалиця), 
ячмінь(падалиця), пажитниця, 
канаркова трава звичайна, 
тонконіг (види), житняк, сорго 
алепське 

🥔Картопля 
🍅Томати 
🥒Огірки 
🥕Морква 
🥬Капуста 
🧅Цибуля 
🌿Буряки 
🍉Кавуни 
🌿Гарбузи 
🌻Соняшник 
🌼Ріпак 
🍓Полуниця	

Фасовка, л 5 

на 10 
соток 

Ціна, грн 127 

Фасовка, л 0,1 

Флора Флуазифоп-П 
-бутил 150 г/л 

Фюзилад 
Форте 

на 5 га 

Ціна, грн 2480 
Системний гербіцид 
вибіркової дії для боротьби 
з вегетуючими злаковими 
бур’янами. 

🥔Картопля 
🌿Гречка 
🌻Соняшник 	
🌿Буряки  
🌼Ріпак 
🌱Соя, Горох 
🥕Морква 
🍅Томати 
🥒Огірки 
🥬Капуста 
🧅Цибуля (перо, ріпка) 

Фасовка, л 5 
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Галеас 
Клопіралід 267 
г/л, Піклорам 67 
г/л 

Галера 
Супер 

на 14 га 

Ціна, грн 2490 Ефективний селективний 
гербіцид системної дії для 
контролю однорічних і 
багаторічних дводольних 
бур'янів на посівах ріпаку 

🌼Ріпак озимий і 
ярий 
🥬Капуста 

Фасовка, л 5 

Злакодин 
Сульфо 
сульфурон  
750 г/кг 

Монітор на 6 га 

Ціна, грн 2290 
Однорічні, багаторічні 
злакові та падалиця 
ячменя, дводольні бур’яни 

🌾Озима 
пшениця	

Фасовка, л 0,130 

Дікбан 

Дикамба 480 г/л Банвел 

на 7,5 га 
Ціна, грн 1980 Післясходовий гербіцид 

вибіркової дії, проти: гірчак(види), 
гірчиця польова, гірчиця(види), 
жовтець повзучий, зірочник, 
курячі очка польові, лобода, осот, 
підмаренник чіпкий, плетуха 
звичайна, портулак, чистець 
болотний, шпергель , щириця, 
якірці сланкі, берізка, дурман, 
глуха кропива пурпурова, редька 
дика 

🌽Кукурудза	
🌾Пшениця 
озима і яра, 
ячмінь, жито, 
овес 
🌱Газонні трави 
(без підсіву 
бобових) 

Фасовка, л 5 

Оптимум на 1,5 га 
Ціна, грн 490 

Фасовка, л 1 

Базоран Бентазон 480 г/л 

 
Базагран 

на 10 га 

Ціна, грн 6480 
 
Високоселективний, 
контактний, післясходовий 
гербіцид для контролю 
однорічних дводольних 
бур’янів. 

 
🌱Соя	
🌾Пшениця, 
ячмінь 

Фасовка, л 20 

Протеже Бентазон 560 г/л на 5 га 

Ціна, грн 4240 

Фасовка, л 10 

Оріон Тифенсульфурон-
метил 750 г/кг 

Хармоні на 25 га 

Ціна, грн 890 Післясходовий гербіцид 
для боротьби з 
дводольними бур’янами 

🌱Соя	
🌽Кукурудза 
🌾Пшениця, 
ячмінь Фасовка, л  0,25 

Трон Римсульфурон  
250 г/кг 

Тітус на 10 га 
Ціна, грн 1480 Післясходовий гербіцид 

для захисту від злакових та 
дводольних бур’янів 

🥔Картопля	
🍅Томати 
🌽Кукурудза Фасовка, л  0,5 
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Цукрон + Клопіралід  
300 г/л 

Лонтрел 
300 

на 8-10 
га 

Ціна, грн 2580 Унікальний системний гербіцид 
проти всіх бур'янів сімейства 
айстрових, бобових і пасльонових 
в т. ч. проти всіх видів осоту, 
берізки польової, молочаю 
лозового, буркун лікарський, 
волошка синя, гірчак (види), мати-
й-мачуха, латуктатарський, паслін 
чорний, ромашка (види), цикорій 
дикий, чина бульбиста 

🍓Суниця 
🌿Буряк 
цукровий 
🥬Капуста 
🌿Газонні трави	
🌾Зернові 
колоскові 

Фасовка, л  5 

на 10 
соток 

Ціна, грн 148 

Фасовка, л  0,1 

КФ 40 Хізалофоп-п-
тефурил 50 г/л 

Тарга 
Супер 

на 1,5-
2,5 га 

Ціна, грн 1380 Один з найефективніших 
грамініцидів. Контролює 
широкий спектр однорічних і 
багаторічних злакових бур'янів 

🥔Картопля 
🌼Озимий та ярий 
ріпак 
🌿Цукрові буряки	
🌱Горох, Соя 
🌻Соняшник 
🌿Гарбузи 

Фасовка, л  5 

Опора Кломазон 480г/л Комманд на 25 га 
Ціна, грн 2190 

Грунтовий гербіцид 
системної дії для боротьби 
з однорічними 
дводольними та злаковими 
бур'янами 

🌱Соя 
🥔Картопля 
🌼Ріпак ярий, 
озимий	Фасовка, л  5 

Бетанал-Х 

Фенмедифам  
91 г/л, 
Десмедифам  
71 г/л, 
Етофумезат  
112 г/л 

Бетанал 

на 2,5 га 

Ціна, грн 1980 
Післясходовий гербіцид для 
боротьби з: амброзія, осот 
жовтий, гірчак, паслін чорний, 
підмаренник чіпкий, гірчиця 
польова, портулак, грицики, 
редька дика, дурман 
звичайний, ромашка 
лікарська, зірочник,талабан 
польовий, кропива глуха, 
фіалка польова, курячі очка 
польові, щириця звичайна, 
лобода 

🌿Цукровий 
буряк,  
кормовий буряк, 
столовий буряк	

Фасовка, л  5 

на 10 
соток 

Ціна, грн 168 

Фасовка, л  0,1 

Десиканти 

Дикват Дикват 150 г/л 
Реглон 
Супер 

на 4-5 га 

Ціна, грн 1880 Контактний десикант для 
підсушування рослин перед 
збиранням врожаю і для 
часткового знищення бур'янів.  

🌾Зернові 

🌼Ріпак 

🌻Соняшник 
🌱Соя, Горох 

🥔Картопля 
Фасовка, л 10 
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Інсектициди 

Оперкот
Акро 

Імідаклоприд  
300 г/л,  
Лямбда-
цигалотрин  
100 г/л 

Наповал, 
Оперкот 
Акро 

на 25 га 

Ціна, грн 3280 Тля,колорадський жук та його 
личинки,клоп шкiдлива 
черепашка, хлiбнi жуки, 
довгоносики, плодожерки, 
листовійки, східна 
плодожерка, каліфорнійська 
щитівка, трипси, пильщики, 
захiдний  кукурудзяний жук, 
рiпаковий квiткоїд, блiшки, 
попелицi 

🌾Зерновi 
колосовi 
🌽Кукурудза 
🌼Рiпак 
🥔Картопля 
🍎Яблуня, груша 
🍆Томати, огірки, 
баклажани 
🌿Буряки 
 

Фасовка, л 5 

на 5 га 

Ціна, грн 840 

Фасовка, л 1 

Контакт 
Плюс 

Альфа-
циперметрин  
100 г/л 

Фастак на 25 га 

Ціна, грн 1240 
Клоп шкідлива черепашка, блішки, 
тля, цикадки, трипси, п’явиці, 
квіткоїд ріпаковий, блішки 
хрестоцвіті, ріпаковий пильшик, 
колорадський жук, звичайний 
буряковий довгоносик, попелиці, 
лучний метелик, блішки, горохова 
плодожерка, попелиці, трипси, 
плодожерки, листовійки 

🌾Пшениця 
озима 
🌼Ріпак 
🥔Картопля 
🌿Буряки цукрові	
🌱Горох 
🍎Яблуня 

Фасовка, л 5 

Міст 
Супер / 
Легенд 

Тіаметоксам  
141 г/л,  
Лямбда 
-цигалотрин  
106 г/л 

Енжіо 

на 25 га 
Ціна, грн 2680 Колорадський жук та його 

личинки, попелиці, цикади, 
блішки, звичайний і сірий 
довгоносик, яблуневий квіткоїд, 
плодовий трубоверт,казарка, 
короїд, букарка, листова та 
пагонна попелиці, галиця, 
вишневий слоник, сливова 
товстоніжка, каліфорнійська 
щитівка, листовійка, цибулева та 
морквяна муха, трипси, 
капустяна совка, білокрилка, 
довгоносики, листкова 
філоксерка, златки хвойні, 
хвойні пильщики, хвойні клопи 

🌾Зернові колосові 
🥔Картопля, 
овочеві 
🍇Виноградники 
🍎Яблуня, груша, 
слива, персик, 
вишня, черешня 

🍓Малина, 
смородина, 
порічка, аґрус 
Декоративні, 
троянди  

Фасовка, л 5 

на 5 га 
Ціна, грн 780 

Фасовка, л 1 

на 50 
соток 

Ціна, грн 225 

Фасовка, л 0,1 

Актор Тіаметоксам  
250 г/кг 

Актара на 2 га 

Ціна, грн 240 Дротяники, личинки 
хрущів, капустянка, 
піщаний мідляк, кравчик–
головач, колорадський жук, 
хрестоцвіті блішки, попели 

🥔🍆🫑🍓🫐🍎	
Обробка бульб картоплі 
перед посадкою / 
Замочування - Томати, 
Перець солодкий, 
Баклажани, Капуста / 
Полив овочевих та 
плодово-ягідних культур / 
Обприскування - Картопля, 
Томати, Перець солодкий, 
Баклажани, Капуста, 
Буряки, Яблуня 

Фасовка, л 0,25 
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Норіл 
 

Хлорпірифос  
500 г/л, 
Циперметрин  
50 г/л 
 

Нурел Д 

на 5 га 

Ціна, грн 1480 
Оленка волохата, 
плодожерка, листовійки, 
мідяниця, кліщі, попелиці, 
яблуневий квіткоїд, гусінь, 
міль, щитівки, пильщики, 
вишнева муха, кадки, 
галиці, гронова листовійка, 
скляниця, совка, клопи, 
колорадський жук, 
капустяна та цибулева 
муха, червець, філоксери, 
білокрилка, довгоносик, 
лучний метелик 

🌾Пшениця 
озима	
🍎🍑Яблуня, 
груша , персик, 
слива, вишня, 
черешня 
🌿Буряк, 
картопля, томати, 
перець, 
баклажани, 
капуста, огірки, 
баштанові 
🌽Кукурудза 
🍇Виноград 

Фасовка, л 5 

на 10 
соток 

Ціна, грн 118 

Фасовка, л 0,100 

Таурус Піридабен  
200 г/кг 

Санмайт на 1-2 га 

Ціна, грн 740 
Павутинний кліщ, червоний 
кліщ, плодовий кліщ, 
виноградний галовий кліщ, 
бруньковий кліщ, бурий-
плодовий кліщ, смородиновий 
кліщ, грушевий галовий кліщ, 
хвойний кліщ 

🍇🍎🍓🌱	
Виноградники 
Яблуня, груша, 
Смородина, малина, 
полуниця 
Перець, огірки, 
томати, баклажани, 
хвойники, цибуля 
Соя 

Фасовка, кг 1 

Стар 20 Ацетаміприд  
200 г/л 

Моспілан на 5 га 

Ціна, грн 680 

Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні 
блішки, попелиці, ріпаковий 
довгоносик, ріпаковий пильщик, 
ріпаковий клоп, 
прихованохоботники, капустяний 
стручковий комарик личинки 
клопа-шкідливої черепашки, 
попелиці, трипси, п’явиці, 
кoлopaдcкий жук, теплична 
білокрилка, оранжерейна 
попелиця, персикова попелиця, 
баштанна попелиця, трипси, 
бурякові довгоносики, бурякові 
блішки, щитоноски, піщаний 
мідляк, бурякова листкова 
попелиця, яблунева плодожерка  

🌼Ріпак озимий 
та ярий	
🌾Пшениця 
озима 
🥔Картопля, 
томати та огірки 
закритого ґрунту 
🌻Соняшник 
Люцерна 
Буряки цукрові 
🍎Яблуня 

Фасовка, кг 1 

Фунгіциди 

Дерозант Карбендазим  
500 г/л 

Дерозал на 10 га 

Ціна, грн 1280 
Системно-контактної дії від 
- Борошниста роса, 
септоріоз, кореневі гнилі, 
гельмінтоспоріоз, 
аскохітоз, біла сіра гнилі, 
альтернаріоз, фомоз 

🌾Зернові 
колосові 
🌱Соя 
🌼Ріпак 
🌿Буряк 
🌻 Соняшник 

Фасовка, л 5 
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Грінфорт 
ФФ 250 

Флутріафол  
250 г/л 

Імпакт 
на 10-15 

га 

Ціна, грн 2240 
Борошниста роса, бура іржа, 
стеблова іржа, жовта іржа, 
септоріоз, ринхоспоріоз, 
гельмінтоспоріоз, фузаріоз 
колосу, карликова іржа, 
смугаста плямистість, сітчаста 
плямистіть, оїдіум, сіра гниль 

 
🌾Пшениця 
озима, ячмінь 
ярий 
🌿Буряк 
цукровий 
🍎 Яблуня 
🍇Виноградники 

Фасовка, л 5 

Жокей 
Ципроконазол  
80 г/л, 
Азоксистробін 
200 г/л 

Амістар 
Екстра 

на 7 га 

Ціна, грн 3940 
Системний бінарний фунгіцид 
проти - Септоріоз, борошниста 
роса, бура листкова іржа, фузаріоз 
і септоріоз колосу, альтернаріоз, 
(сітчаста, темно–бура, смугаста, 
облямівкова) плямистості, 
пероноспороз, фузаріоз, іржа, 
фомоз, фомопсис, біла й сірагнилі, 
пухирчаста сажка, аскохітоз 

🌾Пшениця 
озима, ячмінь 
ярий 
🌱Соя, горох 
🌻Соняшник 
🌼Ріпак 
🌽 Кукурудза 

Фасовка, л 5 

Бродвей Азоксистробін  
250 г/л 

Квадріс 

на 1,5 га 

Ціна, грн 840 Фітофтороз, альтернаріоз, 
бура плямистість, 
пероноспороз, борошниста 
роса, антракноз, аскохітоз, 
мілдью, оїдіум, сіра гниль, 
чорна плямистість, 
інфекційне засихання, 
фузаріозне в’янення, сіра 
гниль, збудники гнилей при 
зберіганні 

🥔🌿Картопля, 
томати, перець, 
баклажани, 
огірки, цибуля, 
капуста, горох 
🍇Виноградники 
🌾Пшениця 
озима, ячмінь 
ярий 
 

Фасовка, л 1 

на 20 
соток 

Ціна, грн 195 

Фасовка, л 0,1 

Ацидан 
Металаксил  
80 г/кг,  
Манкоцеб  
640 г/кг 

Ридоміл 
Голд 

на 1 га 

Ціна, грн 790 

Мілдью, чорна плямистість, 
фітофтороз, альтернаріоз, 
пероноспороз, 
псевдопероноспороз 
несправжній, борошниста 
роса  

🍇Виноградники
🥔🍆🍅Картопля, 
томати, перець, 
баклажани, 
огірки, цибуля, 
часник, троянди, 
туї та хвойні  

Фасовка, кг 2,5 

на 10 
соток 

Ціна, грн 189 

Фасовка, кг 0,250 
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Тілат Пропіконазол  
250 г/л 

Тілт на 10 га 

Ціна, грн - 
Системний фунгіцид для 
захисту від грибкових 
захворювань - Борошниста 
роса, бура іржа, стеблова іржа, 
жовта плямистість, 
гельмінтоспоріозна коренева 
гниль, септоріоз  

🌾Пшениця 
озима, ячмінь 
ярий 

Фасовка, л 5 

Грінфорт 
Док 

Тебуконазол  
250 г/л 

Фоликур 

на 5 га 

Ціна, грн 1940 Види іржі (бура, стеблова, 
жовта, карликова) 
ринхоспоріоз, борошниста 
роса, піренофороз, сітчаста 
плямистість, смугаста 
плямистість, темно-бура 
плямистість, фомоз, сіра 
гниль, кореневі гнилі, 
альтернаріоз, 
циліндроспоріоз, несправжня 
борошниста роса / ретардант 

🌾Пшениця 
озима, ячмінь, 
овес 
🌼Ріпак 

Фасовка, л 5 

на 1 га 

Ціна, грн - 

Фасовка, л 0,5 

Стробітек Крезоксим-метил 
500 г/кг 

Стробі на 1 га 

Ціна, грн 790 Мілдью, оїдіум, фітофтороз, 
мучниста роса, парша, 
пероноспороз, іржа, сажковий 
грибок, альтернаріоз, 
гельмінтоспоріозна плямистість, 
септоріоз, ринхоспоріоз, 
септоріоз, церкоспорельоз 

🍇Виноградники 

🍅🥔Томати, 
перець, баклажани, 
огірки, цибуля, 
яблуня, груша, 
смородина, аґрус  
🌻Соняшник 

🌾Зернові культури 
Фасовка, кг 0,2 

Стробітек 
Мульти 

Крезоксим-метил 
125 г/л, 
Пропіконазол  
150 г/л 

Стробітек 
Мульти 

на 8 га 

Ціна, грн 2980 Бура іржа, стеблова іржа, жовта 
іржа, гельмінтоспоріозна 
плямистість, септоріоз, 
борошниста роса, сітчаста 
плямистість, оїдіум, сіра гниль, 
американська борошниста роса 

🌾Пшениця 
озима і яра, 
ячмінь, жито, 
🍇Виноградники 
🫐Смородина Фасовка, л 5 

Тіофен Тіофанат-метил 
700 г/кг 

Топсин-М 

на 0,5-1 
га 

Ціна, грн 440 
Парша, борошниста роса, 
молініоз, кокомікоз, фомоз, 
оїдіум, сіра та біла гниль, 
антракноз, церкоспороз, 
септоріоз, бура іржа, 
церкоспорельоз, 
фузаріознев’янення, сніжне і 
звичайне шютте 

🍎🍐🍑🍒🫐🌾	
Яблуня, груша, 
персик, вишня, 
смородина, аґрус, 
порічка, виноград, 
огірки, буряки, 
томати, капуста, 
цибуля, зернові 
культури, хвойні 
насадження 

Фасовка, кг 1 

на 2,5 
сотки 

Ціна, грн 59 

Фасовка, кг 0,025 
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Метеор  Гідроокис міді 
770 г/кг 

Чемпіон 

на 2,5-5 
га 

Ціна, грн 3340 Мілдью, парша, фітофтороз, 
рання суха плямистість, чорна 
бактеріальна плямистість, 
макроспоріоз, бактеріальний 
рак, бактеріальний опік, 
кокомікоз, моніліоз, 
клястероспоріоз, кучерявість 
листя, парша, альтернаріоз, 
пероноспороз, шютте 

🍇🍎🍐🍑🍒🥔🍆	
Виноградники, 
яблуня, груша, 
слива, персик, 
вишня, черешня, 
плодово-ягідні 
кущі, томати, 
картопля, цибуля, 
огірки, баштанні 
культури, хвойні 
насадження 

Фасовка, кг 10 

на 2 
сотки 

Ціна, грн 84 

Фасовка, кг 0,06 

Тіорос Сірка 800 г/кг 
Тіовіт 
Джет 

на 8-12 
га 

Ціна, грн 1780 

Борошниста роса, 
антракноз, кіла, чорна 
ніжка, кліщі, оїдіум, сіра 
гниль, парша, шютте 

🍎🍐🫐🥬🍅	
Яблуня, груша, 
айва, виноград, 
аґрус, смородина, 
порічки, огірки, 
томати, кабачки, 
капуста (закритий 
грунт), троянди, 
квіти, хвойні 
насадження, 
лікарські культури  

Фасовка, кг 25 

на 5 
соток 

Ціна, грн 68 

Фасовка, кг 0,1 

Етафол Фосетил 
алюмінію 800 г/кг 

Альєт 2,0 - 3,0 

Ціна, грн 980 Фітофтороз, макроспоріоз, 
альтернаріоз, пероноспороз 
(несправжня борошниста 
роса), фітофторозна гниль 
кореневої шийки, парша, 
мільдью, чорна плямистість, 
фітофторозна гниль плодів 

🥒🧅🍎🍐🍒🍓	
Огірки, цибуля, 
яблуня, груша, 
персик, черешня, 
полуниця, 
виноград, хміль, 
соняшник, соя, 
ріпак 

Фасовка, кг 2,5 

Фрегат 
Цимоксаніл  
125 г/л, 
Диметоморф  
180 г/л 

Танос + 
Акробат 

на 5 га 

Ціна, грн 2290 Фітофтороз, переноспороз, 
макроспоріоз, септоріоз, 
мілдью, оїдіум, чорна гниль, 
альтернаріоз, фомоз, 
несправжня борошниста роса, 
фомопсис 

🥔🍇🍅🧅🥒🌻	
Картопля, 
виноградники, 
томати, цибуля, 
огірки, соняшник 

Фасовка, л 5 



 
 

ТОВ «ЯСОН АГРО», ЄДРПОУ 43809582 
 

067 771 3030 - Денис 
_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 

Протруйники 

Трейзер 
 

Тіаметоксам  
350 г/л 

Круїзер 

на 5-10 
тн 

Ціна, грн 2440 

Колорадський жук та його 
личинки, дротяники, личинки 
хрущів, довгоносики, блішки, 
щитоноски, піщаний мідляк, 
бурякова крихітка,попелиці, 
несправжні дротяники, 
чорнотілки, шведська муха, 
західний кукурудзяний жук 
(діабротика), хлібна жужелиця, 
злакові мухи, цикадки, 
капустяний і ріпаковий 
прихованохоботник, сірий і 
південний буряковий 
довгоносик, мідляки 

🥔🌿🌽🌻	
Картопля, буряки, 
кукурудза, 
соняшник, зернові 
(обробка насіння та 
бульб перед 
висадкою); перець, 
томати, баклажани, 
капуста 
(замочування 
коріння розсади); 
саджанці плодових 
та кісточкових 
дерев, саджанці 
хвойних, саджаці 
плодово -ягідних 
кущів (замочування 
коріння перед 
посадкою або 
полив) 

Фасовка, л 5 

на 1-3 тн 

Ціна, грн 740 

Фасовка, л 1 

на 0,1-
0,3 тн 

Ціна, грн 165 

Фасовка, л 0,1 

Самурай 

Дифеноконазол 
25 г/л, 
Флудіоксоніл  
25 г/л, 
Тіаметоксам 
262,5 г/л 

Селест Топ 

на 3,5-5 
тн 

Ціна, грн 3980 

Комплекс хвороб 
(ризоктоніоз,альтернаріоз, 
парша срібляста і звичайна, 
фузаріоз, аскохітоз / Летюча 
сажка, фузаріозно- 
гельмінтоспоріозні кореневі 
гнилі, септоріоз) 
Комплекс ґрунтових шкідників 
та шкідників сходів 
(дротяники, личинки хрущів, 
капустянки, 
несправжньодротяники, 
попелиці, колорадський жук / 
Хлібна жужелиця, злакові 
мухи, хлібні блішки, попелиці, 
цикадки) 

🥔🌱🌾	
Картопля, соя, 
пшениця та жито 
озимі, ячмінь 
озимий та ярий 

Фасовка, л 5 

на 1 тн 

Ціна, грн 980 

Фасовка, л 1 

Максі 

Флудіоксоніл  
25 г/л 

Максим 

на 3,5-5 
тн 

Ціна, грн 2680 
Фунгіцидний протруйник для 
боротьби з: суха гниль, 
ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, 
звичайна і срібляста парша, 
фомоз, фузаріоз,аскохітоз, 
стеблові і кореневі гнилі, 
побуріння стебел, снігова 
пліснява, кореневі гнилі, 
тверда сажка, фузаріоз 

🥔🧅🌽🌾🌱	
Картопля, цибуля, 
кукурудза, горох, 
газонні трави, 
часник, пшениця 
озима, соя, 
цибулькові квіти 
(гладіолуси, 
тюльпани, 
гіацинти…) 

Фасовка, л 5 

Сидгард на 0,7-1 
тн 

Ціна, грн 580 

Фасовка, л 1 
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Тебун 
Ультра 
 

Тебуконазол  
60 г/л 

Раксил 
Ультра 

на 10 тн 

Ціна, грн 1240 Фунгіцидний протруйник 
для боротьби з такими 
видами хвороб: летюча та 
тверда сажка, коренева та 
прикоренева гниль, 
плiснява насiння, септорiоз, 
гельмінтоспоріозна і 
фузаріозна кореневі гнилі, 
червоно-бура плямистість, 
антракноз, плямистості 

🌾Пшениця 
озима , ячмiнь 
ярий, жито, овес, 
просо, льон-
довгунець	

Фасовка, л 5 

на 1 тн 

Ціна, грн 245 

Фасовка, л 0,5 

Вимпел К 

Бурштиново-
гуматний 
комплекс – 33 
г/кг,  
ПЕО – 770 г/кг 

Вимпел К 

на 5-7 тн 

Ціна, грн 1590 

Властивості: стимулятор 
росту, протруйник, 
адаптоген, кріопротектор, 
антістрессант, 
антиоксидант 

🌾🌻🌽🌿🌱🥔	
Зернові, 
соняшник, 
кукурудза, 
цукрові буряки, 
зернобобові / 
Овочі та картопля  
/ Плодо-ягідні  

Фасовка, л 5 

на 1-2 тн 

Ціна, грн 348 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Насіння 

N-20 г/л, P2O5 -99 
г/л, K2O-65 г/л, 
SO3-57 г/л, Fe-15 
г/л, Cu-5,4 г/л, Zn-
5,4 г/л, B-1,8 г/л, 
Mn-15 г/л, Mo-0,4 
г/л, Co-0,1 г/л. 

Оракул 
Насіння 

на 5-7 тн 

Ціна, грн 990 Передпосівна обробка насіння 
препаратом забезпечує рослину 
доступними елементами 
живлення, починаючи від 
найбільш ранніх фаз росту і 
розвитку. Тільки через 4 тижні 
після початку проростання 
рослина переходить на самостійне 
живлення з ґрунту. На початку 
розвитку насіння має потребу не 
тільки в будівельному матеріалі у 
вигляді макроелементів, але й у 
мікроелементах. Завдяки 
присутності доступних 
мікроелементів у насінні польових 
культур максимально 
активізуються ферментативні 
процеси. 

🌾🌻🌽🌿🌱🥔	
Зернові, 
соняшник, 
кукурудза, 
цукрові буряки, 
зернобобові / 
Овочі та картопля  
/ Плодо-ягідні  

Фасовка, л 5 

на 1-2 тн 

Ціна, грн 235 

Фасовка, л 1 
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Прилипач 

Трейд 
90% етоксилату 
ізодецилового 
спирту 
 

Тренд 90 на 25 га 

Ціна, грн 480 

Полегшує змочування 
наземних частин рослин 
(особливо тих, які мають 
потужний восковий та 
волосяний покрив) і посилює 
прилипання та ефективність 
робочого розчину препарату, 
що сприяє прискореному та 
повнішому проникненню 
діючих речовин в рослину, 
створює мікроплівку, здатну 
тривалий час тримати діючу 
речовину 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔 
Овочеві культури, 
польові 
культури(зернові, 
бобові, круп`яні, 
технічні), 
плодово-ягідні 
культури, 
обробка насіння	Фасовка, кг 5 

Мікродобрива 

Вимпел 2 

Гумінові кислоти - 
до 30 г/л, 
карбонові 
кислоти 
природного 
походження - 3 
г/л, багатоатомні 
спирти - не менш 
300 г/л 

Стимулятор 
росту 

на 10 га 

Ціна, грн 1280 

Препарат підвищує якість 
продукції і врожайність в 
середньому на 28%, за 
рахунок наступних 
властивостей: СТИМУЛЯТОР 
ЗРОСТАННЯ, АДАПТОГЕН, 
КРІОПРОТЕКТОР, 
ТЕРМОПРОТЕКТОР, 
АНТІСТРЕССАНТ, ІНГІБІТОР 
ХВОРОБ, АКТИВАТОР ГРУНТУ, 
ПРИЛИПАЧ, ФОТОСІНТЕЗАТОР 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔	
Зернові, 
зернобобові 
(Соя), цукрові 
буряки, 
соняшник, 
овочеві, 
картопля, просо, 
гречка, 
кукурудза, рапс, 
рис  
/ Плодові 
насадження, 
ягідники і 
виноград 

Фасовка, л 5 

на 2 га 

Ціна, грн 315 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Мульти 
комплекс 

N-184 г/л, P2O5,-
66 г/л, K2O-44 г/л, 
SO3-36 г/л, Fe-6 
г/л, Cu-8 г/л, Zn-8 
г/л, B-6 г/л, Mn-
6г/л, Co-0,05 г/л, 
Mo-0,12 г/л 

Мікро 
добриво 

на 3-5 га 

Ціна, грн 690 
Препарат забезпечує рослини 
основними поживними 
речовинами, необхідними для 
оптимального росту і розвитку. До 
складу мікродобрива входять 
макро- і мікроелементи в 
хелатних та іншихлегкодоступних 
формах, які сприймаються 
рослинами як частину своєї 
структури. Хелатуючим агентом 
виступає етідронова кислота, яка 
регулює рух води і зменшує 
утворення нерозчинних сполук в 
клітинах рослин. 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔	
Зернові колосові, 
соняшник, 
кукурудза, ріпак, 
буряк, соя, 
картопля, 
плодові 
насадження, 
ягідники, 
виноград, овочі 

Фасовка, л 5 

на 0,7-1 
га 

Ціна, грн 195 

Фасовка, л 1 
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Бор (ЄС) 
Бор - 160 г/л;  
Азот - 75 г/л; 
Амінокислоти - 
2,5 %, Прилипач  

 

Мікро 
добриво 

на 15-20 
га 

Ціна, грн 1990 

 
Позитивно впливає на 
розвиток кореневої 
системи, завдяки чому 
покращується поглинання 
рослинами вологи з ґрунту 
/ Підвищує розвиток 
репродуктивних органів, 
шляхом стимуляції 
проростання пилку і 
поліпшення запилення 

🌻🌱🌼🥔	
Соняшник, соя, 
зернові колосові, 
кукурудза, 
картопля, ріпак, 
буряк, виноград, 
плодово-ягідні, 
овочі 

Фасовка, л 20 

Оракул 
Бор 

В-155 г/л,  
N-50 г/л,  
колофермин 
510 г/л 

на 3-5 га 
Ціна, грн 680 

Фасовка, л 5 

на 0,7-1 
га 

Ціна, грн 159 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Цинк 

Zn-120 г/л,  
N-118 г/л,  
SO3-144 г/л, 
колофермин 
374 г/л 

Мікро 
добриво 

на 3-5 га 

Ціна, грн 895 
Препарат ефективно ліквідує 
дефіцит цинку в рослинах. Не 
містить баластних добавок, 
тому не викликає опіків листя, 
повністю засвоюється через 
листову поверхню рослин. / 
До складу добрива також 
входить сірка, яка поряд з 
цинком сприяє росту 
вегетативної маси рослини і 
пригнічує грибкові 
захворювання. 

🌽	
Кукурудза, сорго, 
зернові злакові, 
соняшник, ріпак, 
буряк, соя, 
картопля, 
виноград, плодо-
ягідні, овочеві  

Фасовка, л 5 

на 0,7-1 
га 

Ціна, грн 195 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Фосфор 

P2O5-420 г/л,  
N-83 г/л,  
колофермин 
939 г/л 

Мікро 
добриво 

на 1-5 га 
Ціна, грн 780 Найбільшу потребу в фосфорі 

рослини відчувають на початку 
вегетації. При нестачі фосфору 
рослини стають темно-зеленого, 
фіолетового або пурпурного 
кольору. На краях нижнього листя 
з'являється жовтий, бурий або 
чорний окрас. Фосфор в добриві 
знаходиться в органічній формі, 
що дозволяє легко компенсувати 
його нестачу. 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔 
Зернові, 
картопля, 
кукурудза, соя, 
соняшник, ріпак, 
буряк, виноград, 
плодові 
насадження, 
ягідники, овочеві	

Фасовка, л 5 

на 0,2-1 
га 

Ціна, грн 189 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Калій 

K2O-361 г/л, 
колофермин 
785 г/л 

Мікро 
добриво 

на 2-4 га 
Ціна, грн 690 Підсилює стійкість рослин до 

приморозків, зміцнює 
соломину; Зменшує ураження 
посівів кореневими гнилями й 
іржею; Покращує 
надходження води в клітини 
рослин; Зменшує процес 
випаровування; Підвищує 
утворення цукрів у листках і 
пересування їх в інші органи. 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔 
Зернові колосові, 
кукурудза, соя, 
соняшник, ріпак, 
буряк, картопля, 
виноград, 
плодові 
насадження, 
ягідники, овочеві	

Фасовка, л 5 

на 0,4-
0,8 га 

Ціна, грн 175 

Фасовка, л 1 
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Оракул 
Залізо 

Fe-65 г/л,  
N-73 г/л,  
SO3-93 г/л, 
колофермин 
606 г/л 

Мікро 
добриво 

на 3-5 га 

Ціна, грн 690 
Залізо бере безпосередню 
участь в утворенні 
хлорофілу, входить до 
складу ряду ферментів, 
позитивно впливає на 
інтенсивність дихання 
рослин. 

🥔🍅🌽 
Картопля, 
капуста, томат, 
кукурудза, 
бобові, плодові 
культури, 
виноград, 
зернові колосові, 
соняшник, ріпак	

Фасовка, л 5 

на 0,7-1 
га 

Ціна, грн 169 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Мідь 

Cu-100 г/л,  
N-89 г/л,  
SO3-126 г/л 
колофермин 
374 г/л 

Мікро 
добриво 

на 3-5 га 

Ціна, грн 995 Мідь каталізує реакції 
фотосинтезу, впливає на 
утворення хлорофілу і 
перешкоджає його 
руйнуванню. Мідь бере 
участь в біосинтезі лігніну, 
тому мідь перешкоджає 
вилягання посівів, 
особливо на тлі високих 
доз азотних добрив. 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔 
Зернові колосові, 
льон, кукурудза, 
морква, 
цукровий буряк, 
цибуля, люцерна, 
капуста, 
картопля, томат, 
квасоля, соя.	

Фасовка, л 5 

на 0,7-1 
га 

Ціна, грн 235 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Кальцій 

СаО-206 г/л,  
N-103 г/л,  
колофермин 
953 г/л 

Мікро 
добриво 

на 1,2-5 
га 

Ціна, грн 725 
За дефіциту кальцію під 
шкіркою плоду м’якоть 
місцями стає коричневою. 
Потім у цих місцях на 
шкірці з’являються плями 
(підкіркова плямистість), 
які з часом пробковіють. 
Плоди втрачають товарні 
якості. 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔 
Овочеві, 
баштанні 
культури, 
виноград, плово-
ягідні	

Фасовка, л 5 

на 0,2-1 
га 

Ціна, грн 165 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Сірка 
Актив 

SO3-760 г/л,  
N-31 г/л,  
Na2О-197 г/л 

Мікро 
добриво 

на 3-5 га 
Ціна, грн 690 

Сірка має позитивний вплив 
на стійкість рослин до хвороб, 
наприклад до сірої гнилі та 
альтернаріозу. Вона є 
складовою частиною 
амінокислот, які входять до 
складу білків. Сірка бере 
участь в утворенні нуклеїнових 
кислот. Вона сприяє фіксації 
азоту з атмосфери, оскільки 
позитивно впливає на 
утворення бульбочок у 
бобових рослин. 

🌱🥔 
Бобові культури, 
цукрові буряки і 
картопля	

Фасовка, л 5 

на 0,7-1 
га 

Ціна, грн 169 

Фасовка, л 1 
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Оракул 
Магній 

MgО-83 г/л,  
N-72 г/л,  
колофермин  
384 г/л 

Мікро 
добриво 

на 3-5 га 
Ціна, грн 640 Магній прискорює 

протікання ростових 
процесів та поділу клітин / 
Викликає інтенсивне 
засвоєння рослиною 
вологи з ґрунту, 
підвищуючи посухостійкість 
рослин / Підвищує якість 
продукції 

🌽🌼🥔 
Кукурудза, сорго, 
цукрові буряки, а 
також картопля, 
зернобобові та 
виноград	

Фасовка, л 5 

на 0,7-1 
га 

Ціна, грн 145 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Молібден 

Mo-130 г/л,  
N-41 г/л,  
колофермин 
255 г/л 

Мікро 
добриво 

на 6-15 
га 

Ціна, грн 2990 

Молібден активізує 
процеси зв’язування 
атмосферного азоту 
бульбочковими бактеріями 

🌱🥔 
Соя, цукровий та 
кормовий буряк, 
картопля, овочеві	

Фасовка, л 5 

на 1,2-3 
га 

Ціна, грн 645 

Фасовка, л 1 

Оракул 
Кобальт 

Co-90 г/л, N-102 
г/л, SO3-124 г/л, 
колофермин 
468 г/л 

Мікро 
добриво 

на 2-3 га 

Ціна, грн 675 

Кобальт виступає 
каталізатором у 
ферментативних реакціях, що 
позитивно позначається на 
утворенні білків. Кобальт 
активує систему ферменту 
нітрогенази в бульбочках, 
стимулюючи азотфіксацію 
бактеріями. Він також 
стимулює утворення 
хлорофілу і знижує його 
розпад у темряві, що збільшує 
інтенсивність дихання. 

🌾🌱🌻🌽🌼🥔	
Зернові колосові, 
соя, цукровий та 
кормовий буряк, 
виноград 

Фасовка, л 1 

Пасліній 
Солі аміноспиртів 
із заміщеними 
феноксіоцтовими 
кислотами - 55 г/л 

Стимулятор 
росту 

на 0,7-2 
га 

Ціна, грн 1090 При використанні Пасліній, 
збульшується: зав’язування 
плодів, вихід ранньої 
продукції, загальна 
врожайність, маса одного 
плоду, підвищуються 
смакові якості плодів, збір 
стиглих плодів починається 
на 7 – 10 діб раніше 

🍆🍅 
Томат, перець, 
баклажан 

Фасовка, л 0,100 

на 4-10 
соток 

Ціна, грн 125 

Фасовка, л 0,060 
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Доставка та Оплата 

Замовлення можна залишити 24/7 на сайті https://yason-agro.com 

1. Оберіть необхідний товар 
2. Нажміть кнопку Замовити 
3. Вкажіть необхідну кількість 
4. Якщо потрібно ще додати товари до замовлення, натисніть зверху Додати товар ще і 

повторіть ті ж самі дії з іншими препаратами 
5. Коли всі товари обрані - введіть: 

a. Прізвище, Ім'я отримувача 
b. Телефон отримувача 
c. Місто та Номер відділення Нової пошти - зі списку 
d. Варіанти оплати: 

i. Наложеним платежем - у відділенні Нової пошти (послуга оплати становить 20 
грн + 2% від суми) 

ii. Карткою через сервіс Portmone - сторінка оплати з'явиться після кнопки 
Оформити замовлення 

iii. Через термінал або Приват24 - вкажіть цю інформацію в коментарях і ми з 
вами зв'яжемося 

iv. Безготівкова оплата з урахуванням ПДВ - вкажіть цю інформацію в коментарях 
і ми вам виставимо рахунок 

v. Вкажіть додатковий коментар - якщо це потрібно 
6. Клікніть кнопку Оформити замовлення 

 

Замовлення 24/7 можна оформити за телефоном - 067 771 3030 Денис 

 

   

 

 

 


