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ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ 
ЗНИЩЕННЯ ОДНО- ТА БАГАТОРІЧНИХ 
ЗЛАКОВИХ БУР’ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: клетодим, 120 г/л 
ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується 
УПАКУВАННЯ: 5 л пластикова каністра
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 
• Знищення злакових бур’янів
• Позбавлення від падалиці культурних злаків
• Незалежність від фази розвитку культури
• Альтернатива ґрунтовим гербіцидам
МЕХАНІЗМ ДІЇ: 
Клетодим має системні властивості . Діюча речовина препарату проникає в рослину, 
концентрується в точках росту і блокує біосинтез ліпідів . Клетодим незворотньо дезактивує 
життєво важливий для злакових бур’янів фермент ацетилкарбоксилазу. Препарат знищує як 
надземну, так і підземну (кореневу) частини злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів . 
Завдяки своїй селективності препарат не викликає фітотоксичності у двосім’ядольних культурних 
рослин, на яких рекомендований до застосування . 
Дія препарату на злакові бур’яни проявляється на 3-5 день, відмирання рослин відбувається через 
7-21 день після обробки . 
СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ СТИЛЕТ, КЕ: 
Препарат контролює понад 40 видів однорічних та багаторічних злакових бур’янів . Серед них 
плоскуха звичайна, метлюг звичайний, овес дикий (вівсюг), грястиця збірна, кипець гребінчастий, 
стоколос безостий, гусятник малий, ячмінь мишачий, плевел багатовіковий, житняк гребінчастий, 
падалиця культурних злаків, пирій повзучий, свинорий пальчастий, гумай, різні види тонконогу, 
бромусу, мишію та пальчатки . 

ГЕРБІЦИД СТИЛЕТ, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ: 
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Стилет, КЕ

Препарат застосовується одноразово . 

Культура

Буряки 
цукрові, 

ріпак, 
соя, 

соняшник Багаторічні 
злакові

Однорічні 
злакові

Обприскування посівів при висоті 
бур’янів 10-20 см (незалежно від 

фази розвитку культури)

Обприскування посівів у фазу 2-6 
листків у бур’янів (незалежно від 

фази розвитку культури)

Шкідливі 
об’єкти

Спосіб, час обробок, 
обмеження

Норма витрати 
препарату, 

л/га

1,4-1,8

0,4-0,8

Строки виходу
людей на оброблені 

площі

Механічні роботи 
- 3 дні, ручні 

роботи - 7 днів

Standard
Стандартна серія
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СТИЛЕТ, КЕ: 
Як встановити оптимальну норму витрати препарату?
Норма витрати препарату та ефективність гербіцидної обробки залежать від видового складу 
бур’янів та їх вікового і фізіологічного стану. Найвищий рівень гербіцидної дії (до 95%) 
досягається при обробці злакових бур’янів у фазі 2-4 листки з нормою витрати 0,4-
0,6 л/га, у фазі 4-6 листків - 0,6-0,8 л/га . Для контролю багаторічних злакових при 
відростанні їх до 10 см препарат застосовують з нормою 1,4-1,6 л/га, до 20 см -до 
1,6-1,8 л/га . 
Від яких факторів залежить ефективність гербіцидної обробки?
Ефективність застосування гербіциду залежить від якісного внесення препарату . 
Важливо суворо дотримуватись рекомендацій щодо температурних умов 
використання препарату . Слід ретельно підготувати обладнання для внесення 
препарату, дотримуватися рекомендацій по приготуванню робочого розчину . Перед 
внесенням препарату доцільно ретельно вивчити зміст тарної етикетки, технічної 
документації на обладнання для обприскування, провести навчання робітників . 
Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування 
рослин під час внесення препарату . 
Чи сумісний гербіцид Стилет, КЕ в бакових сумішах з іншими препаратами?
Препарат можна використовувати в бакових сумішах з іншими препаратами . Під 
час приготування бакових сумішей необхідно ретельно вивчити рекомендації щодо 
застосування препарату . 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ*
Гербіцид Стилет, КЕ не рекомендовано застосовувати у баковій суміші з 
препаратами на основі бентазону . 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III класе (малотоксичний) . 
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 
2 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання . 
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +5°С до +30°С

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту столових, 
кормових буряків, гірчиці . 
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ: 
• Буряки цукрові: Стилет, КЕ (0,8-1,5 л/га) + Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ: 

Приготування робочого розчину

200-400 л/га

Оптимальні температурні умови 
застосування

Від +15°С до +25°С

Погодні умови в період застосування

Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 6 годин. Не 
проводити внесення по мокрим від дощу чи роси рослинам або при швидкості вітру понад 3-4 м/с
У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці. 

Культура

Морква, льон-довгунець, 
горох, цибуля (крім на 

«перо»), картопля
Льон-довгунець, 
морква, картопля

Горох, цибуля 
(крім на «перо»)

Однорічні 
злакові бур’яни

Багаторічні 
злакові 
бур’яни

Обприскування посівів за 
висоти бур’янів 3-5 см

Обприскування посівів за 
висоти бур’янів 15-20 см

Шкідливі 
об’єкти

Спосіб, час обробок, 
обмеження

Норма витрати 
препарату, 

л/га

0,4-0,8

1,4-1,8

1,2-1,6

Максимальна 
кратність 
обробок
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