
ЗМЕНШЕННЯ ВОДНОГО СТРЕСУ
ЗАВДЯКИ ПРИРОДНИМ ПРОЦЕСАМ

У р ож а й н і с т ь

+ 10 %

THE GREEN YIELD

Сприяючи розвитку кореневої системи, BEST-A дозволяє 
соняшнику краще поглинати воду, розташовану в глибоких 
горизонтах ґрунту. В контексті кліматичних змін це забезпечує 
збереження врожайності цієї стратегічної для українського 
сільського господарства і агропродовольчого сектору культури.

оптимізує поглинання води 
рослинами

Збільшує врожайність 
соняшника

  Простий у використанні засіб 

>  Норма 1 л/га
>  Робочий розчин приблизно 100 л/га
> Одноразове внесення
>  Одне внесення

Реєстраційний номер: 1210298



  Реалізація потенціалу рослин за допомогою фітостеринів

ELICIT PLANT - 1 passage de la Croix - Le Châtaignier 
16220 Moulins-sur-Tardoire - France

  Обмежити споживання води рослиною
L’application de BEST-A prolonge la période avant laquelle la plante atteint son point de flétrissement.  
Le produit limite ainsi l’impact du stress hydrique sur le développement de la plante.
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Impact du BEST-A sur la cinétique de consommation de l’eau du sol par la plante
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Застосування BEST-A подовжує період, протягом якого рослина не досягає 
точки в’янення. Таким чином, цей продукт обмежує вплив водного стресу на 
розвиток рослини.
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Стимуляція зростання 
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Вплив BEST-A на динаміку споживання 
рослиною ґрунтової води

Час
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Контроль

  Одне внесення
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Коли корисний запас 
вичерпано, за одне 
застосування створюються 
фізіологічні реакції, які 
відбуваються протягом 
усього періоду зростання 
рослини.

Позакореневе 
застосування 
BEST-A

Фітостерини 
потрапляють у 
рослину та 
викликають реакції
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евотранспірації

Фітостерини  — це рослинні 
ліпіди, які досліджуються протягом 
багатьох років. Ці складові 
рослинних клітин відіграють 
важливу роль у природних 
механізмах захисту рослин. Вони 
дуже важливі для розвитку стійкості 
рослин до різних стресових 
факторів, зокрема до нестачі води.

Застосовується в період з 9 листків до квіткового бутону
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BEST-A®: емульсія (колоїдна дисперсія), що містить 25 г фітостеринів на 1 кг продукту. Реєстраційний номер: 1210298. Власник дозволу: Elicit Plant SAS. Дозвіл надано на вирощування та використання таких 
культур: сої, кукурудзи, бобових, а також на стимулювання розвитку кореневих і надземних частин рослин. Максимальна норма застосування: 5 л/га. Максимальний об’єм застосування: 3 рази на рік (на стадіях 
BBCH 14–51).

інструкції з техніки безпеки
Ця суміш не несе жодної фізичної небезпеки. Ця суміш не несе жодної загрози здоров’ю. Ця суміш не несе жодної небезпеки для навколишнього середовища. За звичайних умов використання ця суміш 
не завдає жодної шкоди навколишньому середовищу. Суміш не містить жодних речовин, які викликають серйозне занепокоєння (SVHC), визначених відповідно до критеріїв, наведених у статті 57 переліку 
REACH, опублікованого Європейським агентством хімічних речовин (ECHA) згідно зі статтею 59 REACH Регламенту (CE) №°1907/2006 (http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table). Ця суміш не містить речовин, 
визначених як речовини PBT або vPvB, згідно з Додатком XIII Регламенту REACH (CE) № 1907/2006.
Попереджувальні позначки: P101  — якщо необхідна консультація лікаря, мати при собі упакову продукту або маркувальний знак; P102  — зберігати в недоступному для дітей місці; P103  — перед 
використанням прочитати текст на маркувальному знакові; P262 — уникати контакту з очима, шкірою або одягом; P270 — не їсти, не пити та не палити під час використання цього продукту; P280 — 
користуватися захисними рукавичками, одягом, засобами індивідуального захисту очей і обличчя; P234 — зберігати лише в оригінальній тарі; P235 — зберігати в прохолодному місці; P403 та P404 — 
зберігати в добре провітрюваному місці, зберігати в закритому контейнері; P273 — уникати потрапляння до навколишнього середовища; P501 — утилізувати вміст і контейнер у пункті збору спеціальних 
або небезпечних відходів.


