
 
Культура 

 
Спосіб внесення 

 
Шкідливі об’єкти Норма 

внесення, л/га 
 

Пшениця 
 

Обприскування посівів навесні 
 

Однорічні та багаторічні 

 
0,8 
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Standard 
Стандартна серія 

Дікам Плюс, РК 
ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ Дії 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ 
ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ ТА КУКУРУДЗИ 

 

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 2,4-Д (2,4- дихлорфеноксиоцтова кислота) у формі 
диметиламінної солі,344 г/л+дикамба у формі диметиламінної солі,120 г/л 

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат 

УПАКУВАННЯ: 10 л,20л пластикова каністра 

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 
• Знищення широкого спектру двосім’ядольних бур’янів 
• Висока швидкість дії 
• Ефективність проти підмаренника чіпкого, осотів та березки польової 
• Проти бур’янів, стійких до 2,4-Д та МЦПА 
МЕХАНІЗМ ДІЇ: 
Препарат Дікам Плюс, РК - системний гербіцид для знищення двосім’ядольних бур’янів у посівах 
пшениці, ячменю та кукурудзи . Вдало підібрані речовини з гербіцидними властивостями (2,4-Д  
та дикамба) та їх співвідношення в препаративній формі забезпечують неперевершений ефект у 
боротьбі з бур’янами, навіть зі стійкими до дії гербіцидів на основі 2,4-Д та 2М-4Х . Діючі речовини 
належать до синтетичних ауксинів, проникають у рослини через тканини надземних органів та 
коренів . Діють як інгібітори росту . 
СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ДІКАМ ПЛЮС, РК: 

 

 
Чутливі бур’яни Середньочутливі 

бур’яни 
Малочутливі 

бур’яни 
• амброзія 

полинолиста 
• волошка синя 

• галінсога (види) 
• гірчиця польова 

• грицики звичайні 
• зірочник середній 
• кучерявець Софії 

• лобода (види) 
• лутига (види) 

• підмаренник чіпкий 
• полин звичайний 

• редька дика 
• рутка лікарська 

• спориш звичайний 
• талабан польовий 

• хрінниця 
крупковидна 

• шпергель звичайний 
• щавель горобиний 

• березка польова 
• гірчак (види) 

• дурман звичайний 
• жабрій (види) 
• осот жовтий 
польовий 
• осот рожевий 

• осот щетинистий 
• паслін чорний 

• ромашка непахуча 
• щириця (види) 

• вероніка (види) 

Ступінь чутливості дивись у таблиці “Чутливість бур’янів до гербіцидів” 
 

ГЕРБІЦИД ДІКАМ ПЛЮС, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ: 
 
 
 
 
 

Ячмінь 

Кукурудза 

від фази кущіння до виходу в 
трубку культури 

 
Обприскування посівів у фазі 

3-5 листків 

 
двосім’ядольні, 

у тому числі стійкі до 
препаратів на основі тільки 

2,4-Д та 2М-4Х кислот 

 
0,5-0,7 

 
1,5 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДІКАМ ПЛЮС, РК: 
В якій фазі розвитку рослин потрібно використовувати Дікам Плюс, РК?                                 
У посівах пшениці, ячменю препарат застосовується одноразово від фази кущіння до виходу в 
трубку рослин, кукурудза обробляється одноразово у фазі рослин 3-5 листків . 
Як досягти максимальної ефективності від обробки гербіцидом Дікам Плюс, РК? 
Найвищий рівень ефективності (80-90%) гербіцидної дії досягається у разі       
обробки посівів у ранні фази розвитку (2 - 4 листки) бур’янів. Слід пам’ятати, що 
при застосуванні препарату в більш пізні фази розвитку бур’янів, особливо проти 
видів гірчаків, ромашки непахучої, зірочника середнього, підмаренника чіпкого, 
ефективність гербіциду істотно зменшується . 
Яку норму витрати препарату слід встановити при використанні в посівах 
ячменю? 
Норму витрати на ячмені слід встановлювати з урахуванням чисельності бур’янів та 
стану посівів культурних рослин . При невисокій чисельності тільки чутливих бур’янів 
(до 10 шт ./м²) та при добре розвинутих культурних рослинах в посівах препарат 
доцільно використовувати з нормою витрати 0,5 л/га, у разі високої чисельності 
(більше 50 шт ./м²) бур’янів - 0,7-0,8 л/га . 
Чи можна використовувати Дікам Плюс, РК в бакових сумішах з іншими 
гербіцидами? 
Препарат Дікам Плюс, РК сумісний з багатьма гербіцидами, його можна використовувати в бакових 
сумішах для підвищення рівня рентабельності гербіцидної обробки в посівах пшениці, ячменю та 
кукурудзи . 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 
III  клас  (малотоксичний) . 
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 
З роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання . 
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: 
Від +1°С до +30 °С 

 
Оптимальні температурні умови застосування 

 
Від +15°С до+25°С 

Приготування робочого розчину 
 

200-400 л/га 
 

Погодні умови в період застосування 

 
Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с 

 

 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:  

Норма 
 

Максимальна 
Культура 

 
Жито 

Овес 

Спосіб внесення 
 
 

Обприскування посівів навесні 
від фази кущення до виходу в 

трубку  культури 

Бур’яни 
 
 

Однорічні та 
багаторічні 

двосім’ядольні 

внесення, 
л/га 

 
0,6-0,8 

 
0,5-07 

кратність 
обробок 

 
 

1 

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ: 
• Пшениця, ячмінь: Дікам Плюс, РК (0,5-0,6 л/га) + Меркурій, ВГ (0,015 кг/га) 
• Дікам Плюс, РК (1,0-1,2 л/га) + Крейсер, ВГ (40 г/га) 
• Дікам Плюс, РК (0,5-1,0 л/га) + Вулкан Плюс, РК (3-4л/га) 
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