ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

ЛИПАКТИВ (LYPACTIVE)
органо-силіконовий ад’ювант
Опис: гелева рідина або суспензія від безбарвного до світло-сірого або світло-бежевого
кольору. При зберіганні допускається невелике розшарування.
Склад: суміш органосиліконових поверхнево-активних речовин (ПАР), неіонних сурфактантів
та натуральних біополімерів.
Біологічна дія препарату:
 знижує поверхневий натяг водних розчинів;
 утримує робочі розчини на рослині з метою підвищення ефективності дії засобів захисту
рослин;
 покращує змочування поверхні листка;
 стійкий до змивання;
 забезпечує високу ефективність ґрунтових гербіцидів при несприятливих погодних умовах;
 пом’якшує стресову дію від застосування страхових гербіцидів.
Призначення:
 для обприскування рослин у період вегетації;
 для використання з ґрунтовими гербіцидами.
Особливості застосування:
ЛИПАКТИВ (LYPACTIVE) застосовують у вигляді водного розчину. Розчинення проводять
поступово: необхідну кількість препарату розмішують у воді (1:1) до однорідного стану,
доливаючи воду малими дозами до необхідного для обробки об’єму. Одержаний розчин
використовують для приготування бакової суміші з іншими препаратами (фунгіцидами,
гербіцидами, інсектицидами), мікроелементами та ін., дотримуючись певної послідовності
змішування. Спочатку вносять в ємність для бакової суміші хімічні протруйники, мікро- та
макроелементи тощо, потім приготовлений розчин ад’юванту, а після ретельного
перемішування – біопрепарати.
Бажано проводити пробне змішування з компонентами в баковій суміші!

Рекомендовані норми витрат
Культура

Обприскування рослин у період вегетації
Липактив, л/га

Робочий розчин, л/га

З ґрунтовим гербіцидом норма ЛИПАКТИВ – 0,1-0,2 л/га,
робочого розчину – 150-300 л/га
Зернові
Бобові
Круп’яні
Технічні
Картопля
Буряк
Овочеві
Квіти
Виноград, ягідні
Садові, декоративні дерева та
кущі

0,05-0,1
0,07-0,1
0,05-0,1
0,1-0,15

150-300

0,1-0,15
0,1-0,15

300-500

0,05-0,15

500-800

Перед використанням біопрепарат ретельно збовтують!
Заходи безпеки:
ЛИПАКТИВ (LYPACTIVE) нетоксичний для людей, тварин та комах!
При попаданні препарату на шкіру або в очі – промити водою.
Зберігання:
ЛИПАКТИВ (LYPACTIVE) зберігають у герметичній упаковці за температури від 00С до 180С.
Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення.
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