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Група HRAC B/2

Механізм дії АЛС-інгибітори

Цукрові буряки тієнкарбазон-метил, форамсульфурон (КОНВІЗО 1)

Зернові культури хлорсульфурон, форамсульфурон, амідосульфурон,  йодосульфурон,  метсульфурон, просульфурон, сульфосфурон, 
тифенсульфурон-метил, трибенурон-метил, флорасулам, флуметсулам 

Ріпак імазамокс, амідосульфурон, етаметсульфурон

Кукурудза тієнкарбазон-метил, форамсульфурон, амідосульфурон, флорасулам, тифенсульфурон-метил

Соя імазамокс

Соняшник імазамокс, імазапір, імазетапір,

СМАРТ-контроль бур'янів
Огляд найважливіших груп HRAC (класифікація Комітету з попередження 
резистентності до дії гербіцидів) та відповідних гербіцидів
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Контакти:

ТОВ «КВС-УКРАЇНА» 
050 414 69 83, Новак Андрій Богданович, Начальник відділу розвитку продуктів 
та агросервісу Департаменту Цукрові Буряки

ТОВ «БАЙЄР» 
050 336 83 91 Гірник Дмитро Андрійович, Менеджер з маркетингу 
(кукурудза, цукровий буряк)

Корисно знати!

Що таке "механізм дії"?

 Механізм дії – це спосіб, яким гербіцид впливає на  
 сприйнятливі до нього рослини, зазвичай бур'яни.

 Ним описуються біологічні процеси чи ферменти,  
 які перериває гербіцид.

 Відповідно до механізму дії гербіциди класифікуються  
 Комітетом з попередження резистентності до дії   
 гербіцидів (HRAC) на різні HRAC-групи. Кожний код HRAC  
 представлено іншим кольором та літерою/цифрою.*

Чому механізм дії важливий?

 Регулярне використання одного й того ж механізму дії  
 гербіцидів на одному полі призводить до розвитку  
 стійкості бур'янів до гербіциду.

Механізм дії та коди HRAC

Важливе чергування не самих продуктів, 
а чергування їхнього механізму дії.

Старий код HRAC Новий код HRAC

* У 2020 році систему кодів HRAC було змінено з літер на цифри.  
 Детальніше див. на www.hracglobal.com.


