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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Норму використання продукту встановлюють 
залежно від фази розвитку бурянів та ступеня 
забур'яненості. Обробку доцільно проводити у 
ранкові години при температурі від 10 до +25°С.

Сумісність Не рекомендовано змішувати з фосфорорганіч-
ними інсектицидами, гербіцидами проти дво-
дольних бур’янів та добривами.

Вимоги до рН 
робочого розчину від 7 до 9

Застереження
у застосуванні

Боротьбу із злаковими бур’янами, рекомендуємо 
провести до фази 6 листків у соняшнику (ВВСН 
16), та до появи квіткових бутонів у сої та ріпаку 
(ВВСН 50)

Норма витрати
робочого розчину 200-300 л/га.
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Переваги

• Швидке проникнення в злакові бур’яни.

• Висока стійкість до змивання опадами.

• Швидкий візуальний ефект дії препарату.

• Знищення як наземної, так і підземної частини зла-
кових бур’янів.

Характеристики

Вміст діючої речовини клетодим, 120 г/л

Хімічна група циклогександіони

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Падалиця озимої пшениці
у посіві озимого ріпаку

Контроль падалиці
озимої пшениці

Клетодим при поглинанні листям і стеблами бур’янів, проникає в рослину, 
концентрується в точках росту і блокує біосинтез ліпідів. У дводольних рослин 
клетодим включається в обмін речовин та інактивується. Клетодим знищує як 
надземну, так і підземну (кореневу) частину злаків, запобігаючи відростанню 
багаторічних видів. Завдяки своїй селективності продукт не викликає фіто-
токсичності у дводольних культурних рослин, на яких рекомендований до 
застосування. Дія клетодиму на злакові бур’яни проявляється на 3-5 день у 
вигляді хлорозу листків та побуріння точок росту, відмирання рослин відбува-
ється через 7-21 день після обробки.

Культура, 
об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
л/га

Соняшник, 
соя, ріпак,
буряки
цукрові

Однорічні зла-
кові бур’яни

Обприскування бур'янів у 
фазі 2-3 листків

0,4-0,8

Соняшник, 
соя, ріпак,
буряки
цукрові

Багаторічні зла-
кові бур’яни

Обприскування за висоти 
бур’янів 10-15 см

1,4-1,8
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