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удо с ко на лен ням си с тем за хи с ту ос нов-
них куль тур, вив чає вплив про по но ва-
них про дуктів на аг ро це но зи та про по-
нує оп ти мальні ме то ди за сто су ван ня 
пре па ратів, у то му числі для спільно го 
їхньо го ви ко ри с тан ня з інши ми ЗЗР, 
до б ри ва ми та ре гу ля то ра ми рос ту. За 
та ко го на уко во ви ва же но го підхо ду всі у 
ви г ра шу: і на уковці, які роз роб ля ють 
нові підхо ди до ви ко ри с тан ня ЗЗР, і 
ком панія DVA Agro GmbH, яка от ри мує 
чу до ву мож ливість роз ши ри ти сфе ри 
за сто су ван ня влас них про дуктів, і, звіс-
но ж, — то ва ро ви роб ник, який от ри мує 
го тові, га ран то ва но ефек тивні, тех но-
логічні рішен ня що до за хи с ту посівів. 

На разі в Ук раїні DVA Agro GmbH пред-
став ле на дочірньою ком панією — ТОВ 
«ДВА Аг ро Ук раїна», має за реєст ро  вані 
про дук ти і, як прий ня то на всіх цивілізо ва-
них рин ках світу, ре алізує їх че  рез націо-

наль них дис три бу торів (до речі, щоб прид-
ба ти про дук ти ком панії ста ло ще простіше, 
ТОВ «ДВА Аг ро Ук раї на» про дов жує фор-
му ва ти дис три бу торсь ку ме ре жу). 

Сьо годні ком панія пра цює над реє-
страцією но вих пре па ратів в Ук раїні, 
роз ши рює мож ли вості за сто су ван ня 
вже за реєстро ва них про дуктів, на ма-
гається яко мо га скоріше та повніше 
за до воль ня ти по тре би то ва ро ви роб-
ників у якісних та ви со ко е фек тив них 
за со бах за хи с ту рос лин. Відгу ки тих, 
хто вже «спро бу вав» про дукцію DVA 
Agro GmbH — ли ше схвальні, ад же якіс-
ні пе с ти ци ди (са ме так мож на ска за ти 
про про дук ти DVA Agro GmbH) — 
завжди «ба жані гості» на по лях, а умо ви 
їхньо го прид бан ня та су провідно го 
аг рохімічно го сервісу — надійні. 

Тож якісні про дук ти та прий нят ний 
сервіс — до по слуг ук раїнських сільгос-

пви роб ників. DVA Agro GmbH має 
досвід, про дук ти, ба жан ня та вміння, 
щоб бу ти ко ри сни ми для своїх клієнтів 
— Just what you need! («Са ме те, що вам 
потрібно!»).  
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Кожна культура, 
починаючи з підготовки 
грунту і до збирання врожаю, 
має бути захищена від 
негативних факторів, що 
впливають на зменшення 
врожаю, в т. ч. від бур’янів, 
шкідників, хвороб. 
Вітчизняні землероби це 
розуміють, тож в Україні 
обсяги використання ЗЗР 
щороку зростають. Так, за 
попередніми оцінками, у 2013 
р. аграрії України використали 
близько 100 тис. тон різних 
пестицидів, а загальний обсяг 
ринку хімічних ЗЗР сягнув 
700–750 млн дол. США. 

З
ро с тан ня рівня ви ко ри с тан ня 
пе с ти цидів су про во д жується 
по явою на рин ку но вих ком-
паній, що про по ну ють чи  ма-

лий асор ти мент пре па ратів під різни ми 
тор го ви ми на зва ми (у «Пе реліку пе с ти-
цидів та аг рохімікатів, доз во ле них до 
ви ко ри с тан ня в Ук раїні», їх уже налічу-
ється по над 2 000!), що дез орієн тує 
аг раріїв у ви борі не обхідної про дукції 
та при зво дить до ви ник нен ня про блем 
із виз на чен ня якості та на дій нос ті пре-
па ратів. А як що ще до то го ма ло інфор-
мації про ви роб ни ка ЗЗР, про по но вані 
ним пре па ра ти мо жуть зда ва ти ся 
сумнівни ми.

Про по нуємо по знай о ми тись з од ним 
із ви роб ників пе с ти цидів — ком панією 
«DVA Аг ро ГмбХ» (Гам бург, Німеч чи-
на), яка про тя гом ше с ти років поспіль 
успішно пра цює в Ук раїні і є ча с ти ною 
ве ли ко го міжна род но го хол дин гу DVA 
International. 

Ком панія DVA International бу ла за сно-
ва на в се ре дині ми ну ло го століття у Гам-
бурзі. Це бу ла ти по ва для цьо го при морсь-
ко го міста тор го вель но-су дохідна фірма, 

яка з ча сом транс фор му ва ла ся у міжна-
род ну ба га то функціональ ну ком панію.

Сьо годні ком панія успішно пра цює 
по всьо му світі у сфе рах ви роб ництва та 
по ста чан ня сталі, полімерів, си ро ви ни 
для ви роб ництва фар ма цев тич них та 
ве те ри нар них пре па ратів, хар чо вих 
до ба вок та за собів за хи с ту рос лин.

На по чат ку 90-х років ми ну ло го сто-
ліття підрозділ, який зай мається за со ба-
ми за хи с ту рос лин, бу ло ре фор мо ва но в 
ок ре му струк ту ру — DVA Agro GmbH.

На разі ком панія має мож ливість 
ви го тов ля ти ЗЗР на влас них підприєм-
ствах або ви роб ля ти про дукцію на 
ліцен зійних по туж но с тях світо вих ліде-
рів за до мо вленістю, що дає мож ливість 
на ла го ди ти успішний збут про дукції у 
ба га ть ох країнах світу. На разі у порт-
фоліо ком панії по над 70 най ме ну вань 
пре па ратів із різних груп (інсек ти ци ди, 
фун гіци ди, гербіци ди то що). Ком панія 
пра цює на най важ ливіших світо вих 
рин ках, а її стра тегія по ля гає у вста нов-
ленні дов го ст ро ко вих діло вих сто сунків 
з клієнта ми із на дан ням їм по вно го спе-
к т ра по слуг у поєднанні з ви со кою якіс-

тю про дукції і своєча сни ми по став ка ми. 
Крім то го, сервіс ком панії містить у собі 
на дій не парт нер ст во з усіх пи тань реєст-
рації та ліцен зу ван ня.

Слід за зна чи ти, що DVA Agro GmbH 
по став ляє ли ше пе ревірені та ви со ко е-
фек  тивні про дук ти, ви роб ництво пре па-
ратів відбу вається за жор ст ки ми німець-
ки ми стан дар та ми: як пра ви ло, — тільки 
на су час но му тех но логічно му об лад-
нанні, з ви ко ри с тан ням на но-тех но-
логій. Са ме за вдя ки без до ганній якості 
про дуктів ба га то ком паній — зі зна ни ми 
світо ви ми іме на ми, на різних кон ти нен-
тах — за мов ля ють хімічну про дукцію у 
DVA Agro GmbH і потім ви во дять її на 
рин ки. Са ме за та ким прин ци пом ком-
панія і пра цює у світі. 

Як відповідаль ний ви роб ник во на 
має влас ний на уко вий центр для про ве-
ден ня біологічних та ток си ко логічних 
до сліджень, архів на уко вої інфор мації, 
що дає змо гу про фесійно ком плек ту ва ти 
«досьє» на пре па ра ти. В Ук раїні DVA 
Agro GmbH спільно з провідни ми на уко-
ви ми ус та но ва ми та га лу зе ви ми на уко-
ви ми цен т ра ми постійно пра цює над 

На разі в Ук раїні че рез ме ре жу ТОВ «ДВА Аг ро Ук раїна» та інших ком-
паній сільгоспви роб ни кам про по ну ють низ ку пре па ратів справжньої німець-
кої якості (гербіци ди, де си кан ти, інсек ти ци ди та фунгі ци ди), за до по мо гою 
яких гос по дарі мо жуть скла с ти ефек тивні та еко но мічно об грун то вані си с-
те ми за хи с ту ос нов них сільсько го с по дарсь ких куль тур.
Од ним із та ких пре па ратів є ви со ко е фек тив ний гербіцид суцільної дії — 
Фелікс ВГ. 

Гербіцид Фелікс ВГ у формі амонійної солі з кон цен т рацією діючої ре чо-
ви ни 757 г/кг ви роб ник про по нує у ви гляді су час ної ви со ко тех но логічної пре  па-
ра тив ної фор ми — во до роз чин них гра нул, що ма ють над зви чай но до б ру роз-
чинність за кон так ту з во дою (та ка фор му ляція до то го ж зруч на та без печ на 
для при го ту ван ня ро бо чо го роз чи ну і зберіган ня пре па ра ту). Пре па рат ста-
більний під час зберіган ня, мен шою мі рою за ле жить від тем пе ра тур но го 
ре жи му і не втра чає своїх як фізич них, так і біологічних вла с ти во с тей.

Ця пре па ра тив на фор ма, крім діючої ре чо ви ни, містить два різно типні 
ад’юван ти: один, що пра цює як дис пер гу валь ний агент, стабіліза тор, сур фак-
тант і змо чу вач, а дру гий — як зво ло жу вач, що кон тро лює ви си хан ня ро бо чої 
ріди ни. Са ме за вдя ки комбінації цих двох ад’ювантів за без пе чується поліп ше-
 на аб сорбція діючої ре чо ви ни ли ст ко вою по верх нею рос лин. 

Ви со ка кон цен т рація діючої ре чо ви ни дає змо гу за оща ди ти ви т ра ти на 
транс пор ту ван ня, зберіган ня, ути лі за цію упа ков ки то що, а та кож, за вдя ки 
мен шим ре ко мен до ва ним нор мам вне сен ня, без печніша для довкілля. 

Вар то та кож відзна чи ти швид кодію амонійної солі гліфо са ту, що дає 
змо гу ви ко ри с то ву ва ти пре па рат у склад них аг рокліма тич них умо вах, 
зо к ре ма за рап то во го по ни жен ня тем пе ра тур. За вдя ки цим по каз ни кам 
Фелікс ВГ ви ко ри с то вується не ли ше як гербіцид, а й як ви со ко е фек тив-
ний де си кант на зер но вих ко ло со вих куль ту рах та со няш ни ку.
На разі асор ти мент про дукції ком панії, окрім вка за но го за со бу за хи с ту 
рос лин, містить ще декілька ви со ко е фек тив них пре па ратів.

Це, на сам пе ред, гербіцид за хи с ту зер но вих ко ло со вих куль тур про ти 
ши ро ко го спе к т ра дво доль них бур’янів — Глоб стар ВГ. Пре па рат на ос нові 
похідної суль фонілсе чо вин (три бе ну рон ме тил, 750 г/кг). Ха рак те ри зується 
швид кою дією на бур’яни та ма лою ток сичністю що до рос лин куль ту ри, низь-
кою нор мою за сто су ван ня, що знач но змен шує пе с ти цид не на ван та жен ня 
на гек тар об роб лю ва ної площі, має по до вже не вікно за сто су ван ня — від 
по чат ку кущіння куль ту ри до по яви пра пор це во го ли ст ка. Ще од на важ ли ва 
йо го особ ливість — відсутність післядії у сівозміні. 

Для бо роть би з дво доль ни ми та зла ко ви ми бур’яна ми ком панія про по нує 
грун то вий гербіцид Ацет-топ КЕ (аце тох лор, 900 г/л). Цей се лек тив ний гербі-
цид зни щує смітну рос линність до її по яви на по верхні грун ту. За вдя ки цьо му 
по          ле за ли шається чи с тим від бур’я          нів від са мо го по чат ку ве ге тації куль тур них 

рос лин, відпа дає по тре ба про во ди ти до дат кові ме ханічні об робітки грун ту, що 
зберігає до ро гоцінну во ло гу та струк ту ру ро дю чо го грун то во го ша ру. До то го 
ж — це й еко номія ви т рат паль но го.

Для надійно го кон тро лю осотів та інших, на сам пе ред стійких од норічних 
та ба га торічних дво доль них, бур’янів (ай ст рові, пас ль о нові, греч кові, зон-
тичні) ком панія про по нує се лек тив ний гербіцид Трілон ВГ на ос нові клопі ра-
ліду із кон цен т рацією діючої ре чо ви ни 700 г/кг, який по став ляється у зручній 
пре па ра тив ний формі — у ви гляді во до роз чин них гра нул. Цей гербіцид є іде-
аль ним парт не ром для ба ко вих сумішей, особ ли во з пре па ра та ми на ос нові 
фен ме ди фа му та де с ме ди фа му. 

Для сільгоспви роб ників, що спеціа лізу ють ся на ви ро щу ванні цу к ро вих 
бу ряків, є гербіциди Модіпур 700 КС (метамітрон, 700 г/л) та Бе та пур КЕ 
(фен ме ди фам, 71 г/л, де с ме ди фам, 91 г/л, та ето фу ме зат, 112 г/л).

Для надійно го кон тро лю посівів від зла ко вих бур’янів — грамініцид 
Цен тур КЕ (кле то дим, 240 г/л). 

Фунгіцид на гру па про дуктів ком панії на рин ку Ук раїни нині пред став ле-
на по ки що дво ма (що прав да, з універ саль ни ми, пе ревіре ни ми і до сить 
ефек тив ни ми діючими речовинами) пре па ра та ми: фунгіци да ми Дазім 80 ВГ 
та Ком пакт Плюс 25 КС. Ці фунгіци ди ви ко ри с то ву ють для за хи с ту посівів 
зер но вих ко ло со вих куль тур та цу к ро вих бу ряків про ти гриб них хво роб уп ро-
довж усієї ве ге тації куль тур. Фунгіцид Дазім 80 ВГ має діючу ре чо ви ну — 
кар бен да зим і кон цен т рацією 80% у формі во до роз чин них гра нул. У по даль-
шо му ви роб ник пла нує роз ши ри ти реєстрацію фунгіцидів на інші куль ту ри, 
ад же це до сить відомі у світі діючі ре чо ви ни для бо роть би із за хво рю ван ня-
ми зер но вих, а та кож при датні для за хи с ту зер но бо бо вих, пло до вих та 
інших куль тур від ае ро ген них, насіннєвих та грун то вих інфекцій.
За хи с ти ти посіви кар топлі, ово че вих та пло до вих куль тур від шкідників 
завжди до по мо же інсек ти цид від DVA Agro GmbH — Діміпрід ВГ. Цей су час-
ний пре па рат си с тем но-кон такт ної дії із гру пи не оніко ти ноїдів (імідак ло прид, 
700 г/кг) ма ло ток сич ний для теп ло кров них ор ганізмів і без печ ний для 
довкілля, йо го біологічна ефек тивність не за ле жить від тем пе ра тур них 
умов, со няч но го ви проміню ван ня та опадів.
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