
                                            Інструкція з використання системи  

 

Даний розділ сайту являє собою інтерактивний модуль, що містить за замовчуванням технології 

захисту основних сільськогосподарських культур України,  від виробників засобів захисту рослин.  

Також в модулі реалізовані функції:  

- розрахунок орієнтовної вартості обробки з урахуванням середньостатистичних цін на ЗЗР;  

- можливість зміни (створення) власної технології  захисту,  з можливістю порівняння вартості 

обробки, що дозволить вибрати найбільш оптимальний варіант;  

- проведення тендера на придбання актуальних препаратів згідно з технологією захисту,  з 

використанням електронного майданчика  агропорталу  «PESTICIDOV.NET».  

                                                                Робота з системою:  

При заході в даний розділ сайту користувачеві  за замовчуванням представлені системи захисту 

основних сільськогосподарських культур з  урахуванням  рекомендацій  виробників ЗЗР.  

Вибір актуальною технології  захисту, здійснюється вибором  компанії і культури.  

Основні розділи модуля:  

1. Текстовий: 

 

В даному розділі реалізовані:  

1. Можливість вибору  компанії  і  культури,  для подальшого  перегляду рекомендованої 

системи  захисту; 

 

 

 



Блок  «Вихідні дані»: 

   «Культура»  

- надає можливість перегляду рекомендованої 

системи захисту виробником для вибраної культури;  

            «Групи»  

        - служить для відображення на графіку 

препаратів вибраної групи ЗЗР, використовуваних в 

обраній системі захисту;  

           «Об'єкти»  

       - вибір об'єкта, проти якого проводиться обробка. 

При цьому на графіку відобразяться тільки  препарати, що потрапляють під  дану категорію. 

           «Площа»  

      - в даному полі вказується площа передбачуваної обробки (га),  для розрахунку вартості 

обробки. 

 

2. Блок «Препарати» 

 

Відображає перелік препаратів, що використовуються в системі захисту, з можливістю внесення 

подальших змін.  

Позначення (символи), які використовуються у цьому блоці:  

- значок «Колба» - норма внесення препарату.  

Натискання на даний символ, відкриває форму зміни норми внесення препарату на рівні «низька-

середня-висока».  

- значок «Годинник» - редагування періоду застосування препарату.  

Натискання на даний символ, відкриває форму зміни періоду застосування препарату.  



- кнопка «Додати препарат» 

 

Дозволяє при необхідності додати в систему захисту додаткові препарати, з подальшою 

можливістю вибору періоду застосування та норми внесення.  

 

Видалення (наявність) відмітки в вікні поруч з препаратом, дозволяє виключити (повернути) 

препарат в технологію захисту культури. 

 

 

 

3. Графічний 

 

Графічно відображає період застосування препаратів з урахуванням фази росту культури. 

 

 

 

 



4. Табличний 

 

 

 

Являє собою кошторис обробки згідно обраних параметрів технології  захисту культури.  

Додатково реалізована  можливість відправки на e-mail (друк) та проведення тендера на 

електронному майданчику  агропорталу  «PESTICIDOV.NET». 


