
Культура Шкідник 

Норма 

витрати 

препарату, 

л/га 

Спосіб 

обробки 

Строк 

очікування, 

днів 

Максимальна 

кількість 

обробок 

Картопля 
Колорадський 

жук 

0,2-0,25 

(2мл/ 4-5 л 

води / 1 

сотку) 

Обприс 

кування в 

період 

вегетації 

20 

1 

Яблуня 
Сисні 

шкідники, 
довгоносики 

30 

Виноградники 

та маточники 

підщепних 
сортів 

Листова 

форма 

філоксери, 

виноградні 
листовійки 

Пшениця 
озима 

Клоп 

шкідлива 

черепашка 

(личинки 

молодшого 

віку) 

попелиці, 

п’явиці, 
трипси 

0,2-0,25 

Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах 

Ріпак 

Хрестоцвітні 

блішки, 

ріпаковий 

квіткоїд, 

капустяна 
попелиця 

0,20-0,25 

Обприс 

кування в 

період 
вегетації 

30 1 



Буряки 
цукрові 

Комплекс 

сисних 

шкідників, 

блішки 

0,25-0,30 - 

Томати, 

огірки 

закритого 
ґрунту 

Теплична 

білокрилка, 

попелиці, 
трипси 

0,25 3 

Томати, 

цибуля 

Колорадський 

жук, 

попелиці, 
трипси 

1,0 

Застосування 

методом 

крапельного 
зрошення 

20 

Переваги 

 Широкий спектр дії. 

 Відсутність резистентності у шкідників завдяки новому механізму дії. 

 Надійно захищає молоді пагони та листя, які відростають вже після обробки завдяки сильно вираженій 

системній дії. 

 Застосування не залежить від температури навколишнього середовища. 

 Відсутність фітотоксичності. 

 Низька норма витрати. 

 Низькотоксичний для людей та безпечний для навколишнього середовища. 

 Термін внесення необмежений у будь-який період вегетації. 

Механізм дії 

Діюча речовина належить до класу нових діючих речовин – хлорнікотинолів. Імідаклоприд поглинається 

через кореневу систему та вегетативні органи рослин. Механізм інсектицидної дії базується на 

проникненні імпульсів у нервову систему комах. Командор має новий унікальний механізм дії, до якого 

відсутня стійкість у шкідників. 

Властивості 

Командор забезпечує надзвичайно тривалий захист. Для захисту багатьох культур достатньо однієї 

обробки. Діюча речовина не втрачає біологічну ефективність при застосуванні в умовах підвищених 

температур та високої сонячної інсоляції, що, за відсутності фітотоксичності, дозволяє проводити 

обробку в будь-який зручний час. Препарат має широкий спектр інсектицидної дії, добре контролює 

таких основних шкідників, як попелиці, білокрилки, трипси, щитівки, клопи, довгоносики, личинки 

коваликів, чорнишів, листоїди, мінери, терміти, саранові та ін. 

Загальні рекомендації 



Обробку доцільно починати за чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкідливості 

(залежно від виду фітофага). Препарат необхідно наносити рівномірно на листову поверхню рослини, 

застосовуючи добре відрегульоване обладнання. Об’єм робочого розчину має бути достатнім для 

повного покриття всієї листової поверхні культури. Інсектицид токсичний для бджіл. Не можна 

проводити обприскування в період цвітіння. 

Норма витрати робочої рідини 

Польові культури – 200-400 л/га, сади та виноградники – 800-1000 л/га. 

 


