
КЛАТТЕР, КЕ

Гербіцид можна вносити в ґрунт  з 
іншими  гербіцидами, однак для 
останніх, перед застосуванням  в 
бакових сумішах, рекомендується 
робити перевірку сумісності. 

Зона санітарного розриву від 
населених пунктів, тваринницьких 
комплексів, місць проведення 
ручних робіт, водойм та зон 
відпочинку повинна бути не 

меншою ніж 300 м. 

 200-400 л/га.

Обприскування слід проводити 
при температурі повітря в 
межах від +8°С до +25°С, за 
швидкості вітру не вище  3 

м/сек при дрібнокрапельному і 
4 м/сек при 

крупнокрапельному 
обприскуванні.обприскуванні.

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Норма витрати
робочого розчину

Сумісність Застереження 
у застосуванні

0,15-0,20

0,2

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни

Обприскування ґрунту до 
появи сходів культури

Обприскування ґрунту до 
появи сходів культури

Соя

Ріпак

Норми витрат 
та строки застосування

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Шкодочинний 
об’єкт

Спосіб
обробки

Норми витрати 
препарату, л/га

Кратність
обробок

Особливості застосування:

• для досягнення максимального ефекту потрібен якісний передпосівний обробіток ґрунту, відсутність
 грудок, вирівняна поверхня поля;
• обприскування ґрунту проводиться протягом перших трьох днів після висіву, а найкраще — відразу після
 висівання;
• за нестачі ґрунтової вологи, після обприскування рекомендується провести коткування ґрунту
 кільчастошпоровими котками;
•• норма витрати залежить від вмісту гумусу в ґрунті, на малогумусних ґрунтах її можна дещо знизити;
• Препарат Клаттер є гербіцидом вибіркової дії, при використанні його в рекомендованих нормах не впливає на
 розвиток культурних рослин;
• за використання  препарату Клаттер може виникнути побіління першої пари листочків ріпаку, проте в  
 подальшому воно зникає, а рослини мають більш розвинену кореневу систему, краще витримують низькі 
 температури.

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
підмаренник чіпкий, грицики звичайні, паслін чорний, дурман звичайний, амброзія 

полинолиста, роман польовий, лобода біла, тонконіг звичайний, куряче просо, кропива глуха, 

талабан польовий, канатник Теофраста, пальчатка, портулак городній, череда волосиста, 

жабрій звичайний, осот городній, спориш звичайний, зірочник середній.
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Селективний системний ґрунтовий гербіцид для
контролю однорічних  широколистих бур’янів у посівах
сої та ріпаку

Вміст діючої
речовини

кломазон, 
480 г/л

Хімічна
група

ізаксаліндіони

Препаративна
формула

концентрат
емульсії

Класифікація
ВООЗ

ІІІ клас
(помірно

небезпечний)


