
КІНКЕЛ, ВГ

ЗАЯВНИК: Ротам Агрокемікал Юроп 
Лімітед (Rotam Agrochemical Europe Limited), 
Великобританія. Hamilton House, Mabledon 
Place, London WC1H 9BB, England. 
Тел.: +44 1 733 390732. Факс: +44 1 733 235821.
ВИРОБНИКИ: 1. Ротам Агрокемікал Юроп 
Лімітед (Rotam Agrochemical Europe Limited), 
Великобританія. Hamilton House, Mabledon 
Place, London WC1H 9BB, England. Тел.: +44 1 
733 390732. Факс: +44 1 733 235821. 2. Ротам 
Агрокемікал Ко., Лтд. (Rotam Agrochemical Co., 
Ltd), Гонконг, Китай. 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee 
Chung Street, Chai Wan, Hong Kong. 
Тел.: + 852 2896 5608.
ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ 
„Суффле Агро Україна“, вул. Б. Хмельницького, 
43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька 
обл., 30068. Тел. +38 (03842) 7-14-98

ПРИЗНАЧЕННЯ: Післясходовий системний 
гербіцид призначений для боротьби з багатьма 
видами однорічних і багаторічних злакових 
та однорічних дводольних бур’янів в посівах 
кукурудзи.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 2 клас 
небезпечності (високостійкий у воді).
НОМЕР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ: 
Серія А № 04669.
ПАКУВАННЯ: Пластикові, металеві, картонні, 
фольговані ємності (пакети, пляшки, мішки, 
барабани, бочки) вагою від 0,1 кг до 200 кг.
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 
3 роки при температурі від -З0 °С до +40 °С  
в непошкодженій заводській упаковці.

Діюча речовина: Нікосульфурон, 150 г/кг + дикамба, 600 г/кг

1кгUA



СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Гербіцид КІНКЕЛ, ВГ можна вносити  
з мінеральними добривами, гербіцидами та інсектицидами класу піретроїдів. Не слід 
змішувати препарат з гербіцидами на основі 2,4-Д для запобігання ослаблення дії на 
однодольні бур’яни та фосфорорганічними інсектицидами для запобігання пошкодження 
культурних рослин. Не можна змішувати препарат з пестицидами, що мають сильно 
лужну або сильно кислу реакцію.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Робочий розчин готують 
безпосередньо перед обприскуванням. Приготування робочого розчину і заправку 
обприскувача роблять на спеціальних майданчиках. Спочатку готують маточний розчин 
препарату, для чого ємність (відро) наповнюють на ¼ водою, потім додають відміряну 
кількість препарату на одну заправку обпри-скувача, ретельно перемішують, доливають 
водою до ¾ об’єму. Для приготування робочого розчину бак обприскувача заповнюють 
приблизно на ½ водою, вмикають мішалку, вливають в нього маточний розчин, після 
розмішування додають необхідну кількість ПАР, потім доливають водою до повного 
об’єму. Ємність для приготування маточного розчину декілька разів промити водою 
і злити в бак обприскувача. ПАР необхідно додавати в бак обприскувача в останню 
чергу, інакше через рясну піну при його додаванні частина розчину може вилитись  
з баку обприскувача. Робочий розчин повинен бути використаним на протязі декількох 
годин після приготування. Норма витрати робочої рідини 200–300 л/га і визначається 
агрономом в кожному конкретному випадку в залежності від фітосанітарного стану поля 
що обробляється.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Перед початком робіт з препаратом слід 
зробити розрахунки необхідної кількості препарату і налагодити обприскувач на задану 
норму витрати робочої рідини, користуючись при ньому наведеною нижче таблицею.

Обприскування бажано проводити при температурі повітря в межах від +5 до +25°С,  
а тому обробку слід проводити у ранішні (до 10) та вечірні (18–22) години за швидкості 
вітру не вище 3 м/сек при дрібно крапельному і 4 м/сек при крупно крапельному 
обприскуванні.

Культура Шкідливі об’єкти Спосіб обробки Норми витрати
препарату

Кукурудза

Однорічні та 
багаторічні злакові 
і однорічні та деякі 
багаторічні дводольні 
бур’яни.

Однократне  обприскування 
посівів у фазу 3–5 листків 
культури (в ранні фази росту 
бур’янів).

0,25–0,4 кг/га



Препарату притаманний змішаний механізм знищення бур’янів який грунтуються 
на ауксиноподібний пригнічуючій ріст дії дикамби та інгібіюванним синтезу 
ацетолактатсилази похідними сульфонілсечовин що призводить до відмирання 
рослин. Синергічна дія дикамби і нікосульфурону забезпечує ефективне знищення 
досить широкого спектру видів бур’янів. Діючі речовини поглинаються листками та 
коренями та швидко переміщуються по рослині. Видимі прояви фітотоксичної дії можуть 
спостерігатись вже через декілька годин після обробки рослин. Масове відмирання 
бур’янів спостерігається в залежності від погодних умов через 7–14 діб після обробки 
і утримується на високому рівні практично до збирання урожаю. Випадків виникнення 
фітотоксичності рослин кукурудзи та резистентності бур’янів до препарату не виявлено 
за дотримання регламентів застосування гербіциду. При необхідності пересів кукурудзи, 
обробленої гербіцидом, необхідно проводити в весняний період тільки кукурудзою, або 
після оранки соєю, в осінній період – озимим ячменем чи пшеницею. На наступний рік 
після застосування препарату можна висівати будь яку культуру. Препарат практично 
не токсичний для бджіл, корисних комах та грунтових мікроорганізмів, малотоксичний 
для ссавців та птахів. Забороняється використовувати препарат в межах санітарної зони 
навколо рибогосподарських водойм. Зона санітарного розриву від населених пунктів, 
тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт та зон відпочинку повинна 
бути не меншою ніж 300 м. Строк виходу працівників для проведення ручних робіт на 
посівах – 7 діб, для проведення механізованих робіт – 3 доби. Час роботи працівників  
з препаратом КІНКЕЛ, ВГ не повинен перевищувати 6 годин на добу.

ВИМОГИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Особи залучені до роботи  
з препаратом повинні мати допуск встановленої форми для роботи з пестицидами та 
пройти ввідний інструктаж на робочому місці. У всіх випадках поводження з препаратом 
необ-хідно неухильно дотримуватись вимог викладених у ДСавГННі 8.8.1.2.001-98 
«Тран-спортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві». 
Під час роботи з препаратом необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту, 
а саме: респіратори, захисні окуляри, комбінезон та фартух із щільної тканини або 
матеріалу який відштовхує воду, гумові рукавички та черевики. Під час роботи  
з препаратом забороняється приймати їжу, пити, палити. По закінченні роботи необхідно 
переодягтися в чисту одежу та ретельно вимити руки і обличчя. Пестициди відносяться 
до небезпечних вантажів, які повинні мати відповідні знаки, що наносяться на тару 
згідно з ГОСТ 19433-88. Транспортування препарату дозволяється виключно в закритій 
заводській упаковці всіма видами транспорту з дотриманням правил які діють на даному 
транспорті. Транспортування та зберігання препарату разом з харчовими продуктами та 
кормами категорично заборонено.



Зберігати препарат необхідно в закритій заводській упаковці при температурі від  
-30 до +40 °С в сертифікованих складських приміщеннях призначених для зберігання 
пестицидів.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При перших ознаках отруєння (нудота, блювання, біль 
у животі ги ін.) потерпілих слід звільнити від роботи, вивести із зони забруднення та 
надати першу допомогу. При проникненні в шлунок: необхідно негайно дати випити 
потерпілому 2–3 склянки води з активованим вугіллям (2 столові ложки на склянку води) 
та шляхом по-дразнення задньої стінки гортані викликати блювання. Слід повторити цю 
процедуру декілька разів для якомога повного виведення препарату з організму. Після 
цього необхідно дати випити потерпілому склянку водного розчину з 4–5 таблетками 
карболену чи активованого вугілля (2 столові ложки) а потім сольове проносне  
(20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на півсклянки води). При потраплянні 
в очі: необхідно негайно та ретельно промити очі великою кількістю води. При контакті 
зі шкірою: необхідно ретельно промити забруднену ділянку шкіри струменем води а 
потім промити уражені місця розчином харчової соди. Після надання першої допомоги 
звернутися до лікаря. Лікування симптоматичне, специфічний антидот не відомий.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ І ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: 
Залишки препарату які неможливо використати за призначенням та тару з під препарату, 
відправляють для знищення на підприємство, яке мас ліцензію Мінприроди України на 
проведення такого виду робіт. Пролитий препарат або розчин препарату збирають за 
допомогою абсорбуючого матеріалу (пісок, дерев’яна тирса), який збирають в тару що 
виключає можливість витоку препарату яку відправляют для знищення за вказаним 
вище способом. Забороняється повторне використання тари для будь яких цілей. 
Після закінчення робіт з препаратом залишки препарату та робочого розчину на різних 
поверхнях (транспортні засоби, технологічне обладнання і приміщення) видаляють 
водними розчинами технічних чи синтетичних миючих засобів. Забороняється виливати 
залишки робочого розчину чи препарату до мереж водовідведення.

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧА: Для уникнення ризиків для людини та довкілля належить 
неухильно дотримуватись вимог тарної етикетки. Виробник та постачальник не несе 
відповідальності за збитки, отримані в наслідок зберігання і використання препарату 
невідповідного до вимог тарної етикетки. З питань пов’язаних зі зберіганням чи 
використанням препарату звертатись до за-явника за адресою вказаною на етикетці.


