АГРОНОМІЧНИЙ ЗОШИТ

Актоцид :
ефект приємно здивував
®

Б. Малиновський

Новий препарат на біологічній основі Актоцид® від ТД «Кіссон» став у нагоді тим, хто вирішив відмовитися
від «хімії».

«С

тала мамою, тому вирішила відмовитися від «хімії»
у вирощуванні городини», — пояснює Ганна Легкобіт
з Глухова, що на Сумщині. Загалом Ганна не мала
упереджень щодо хімічних препаратів, адже закінчила аграрний вищий навчальний заклад за спеціальністю «Захист рослин», і у своєму магазині для дачників та городників продає
у т. ч. й мінеральні добрива та хімічні засоби захисту рослин.
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Більше того, визнає їх високу ефективність на противагу
тому, що біологічними препаратами поки що цікавляться
порівняно небагато людей.
З Торговим домом «Кіссон» Ганна співпрацює практично з
дня відкриття магазину, а препарат Актоцид® почала пропонувати своїм клієнтам, щойно його вивели на ринок. На жаль, Актоцид® не може справдити мрії городників, щоб усі шкідники
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зникли відразу ж після обробки, адже робота біологічних препаратів спрямована не на хімічне отруєння шкідника, а на те, щоб
шкідник захворів та загинув, не лишивши потомства.
«Однак Актоцид® викликав великий інтерес серед тих, хто
вже користується біопрепаратами, — констатує Ганна. — Насамперед, через те, що його діюча речовина — авермектин —
вже відома багатьом покупцям. Та й перший досвід застосування нового препарату виявився більш ніж успішним: проти
колорадського жука на картоплі він подіяв на другу-третю
добу». Щоб отримати такий ефект, досить внести 30 мл препарату, розведених у 10 л води, на 2 сотки. Через 10–14 днів,
залежно від ступеню ураження плантації шкідниками, обробку
слід повторити.
Доведено також ефективність Актоциду® проти попелиць
на огірках. «Оскільки попелиця — шкідник більш злісний, ніж колорадський жук, і за рік дає до 10 поколінь, огірки я обробляла
більш концентрованим робочим розчином і частіше, — пояснює
господиня. — Зокрема, концентрацію збільшувала до 30 мл/5 л
води, а обробку проводила через 4 дні мінімум тричі».
За словами Ганни Легкобіт, Актоцид® не менш успішно застосовують також проти шкідників декоративних рослин — на
приклад, попелиць, білокрилок. трипсів на трояндах тощо. І у всіх
випадках він має цілу низку відчутних переваг. Зокрема, спека
біологічним препаратам, на відміну від хімічних, не страшна.
Тож Актоцид® краще вносити не вранці чи ввечері, а вдень,
коли сонечко пригріває. «У такому випадку можна навіть трохи
зменшити концентрацію: розводити 30 мл не у 10, а у 12 л води,
і ефект буде той самий», — ділиться досвідом Ганна.

Ганна Легкобіт

Іншою важливою перевагою є короткий строк очікування
результату — усього 2 доби, тоді як у більшості інших препаратів
проти попелиць — цілих 7 днів, і це ускладнює їх застосування
на стадії, коли вже є дозрілі плоди огірка. І ще однією особливістю Актоцида® є ефективна дія проти личинок колорадського
жука, адже як відомо, їх знищують далеко не всі засоби захисту.
Актоцид® — сучасний і екологічно безпечний препарат, який
стоїть на захисті вашого врожаю. Зручний у використанні, надійний і перевірений практиками та спеціалістами.  

3

