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NAČIN DELOVANJA

Sredstvo SELECT SUPER, ki vsebuje aktivno snov kletodim je po načinu delovanja uvrščen v skupino HRAC A. 
Inhibira encim acetolaktat sintetaza in na ta način preprečuje sintezo lipidov.

AKTIVNA SNOV: kletodim 12 %      
FORMULACIJA: koncentrat za emulzijo (EC)   
UPORABA na: oljni ogrščici, krompirju, sladkorni in krmni pesi, čebuli, česnu, šalotki, mladi čebuli,  fižolu, 
grahu, korenju, glavnatem zelju, jagodah,radiču,brokoliju,cvetači in okrasnih rastlinah                                                                                                                                  
UPORABA proti: vseh vrst enoletnih ozkolistnih plevelov, enoletne latovke in plazeče pirnice  
KARENCA: oljna ogrščica 120 dni, krompir, čebula, česen, sladkorna in krmna pesa, radič 56 dni, glavnato zelje, 
brokoli, cvetača 28 dni
PAKIRANJE:  1L ; 5L

1 L/ha
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OLJNA OGRŠČICA

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit v 
odmerku 1 L/ha; tretira se jeseni ali spomladi, oz. od razvojne faze dveh razvitih listov do faze začetka rasti 
stebla (BBCH 12-30).
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KROMPIR

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha, - za 
zatiranje enoletne latovke (Poa annua) v odmerku 2 L/ha; tretira se v razvojni fazi od konca razraščanja naprej 
(od BBCH 29), - za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens) v odmerku 2,5 L/ha. Krompir se tretira od 
razvojne faze razvitega prvega para listov do faze, ko se 30% rastlin stika med vrstami (BBCH 12-33).

1 - 2,5 L/ha 
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GLAVNATO ZELJE

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha, 
za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens) v odmerku 2 L/ha. Glavnato zelje se tretira od razvojne faze, 
ko je drugi pravi list razvit, do faze, ko glava doseže 50% pričakovane velikosti (BBCH 12-45).

SLADKORNA IN KRMNA PESA

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha,
za zatiranje enoletne latovke (Poa annua) v odmerku 2 L/ha; tretira se v razvojni fazi od konca razraščanja 
naprej (od BBCH 29), za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens) v odmerku 2,5 L/ha. Sladkorno in 
krmno peso se tretira od razvojne faze razvitega prvega para listov do faze, ko je prekritih 30% površine tal 
(BBCH 12-33).
Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha.

FIŽOL

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha. 
Tretira se od razvojne faze razvitega prvega para listov do faze devetih razvitih listov (BBCH 12-19).

GRAH

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha. 
Tretira se od razvojne faze razvitega prvega para listov do faze devetih podaljšanih internodijev (BBCH 12-39).

KORENJE

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha.
Za zatiranje enoletne latovke (Poa annua) v odmerku 2 L/ha. Tretira se v razvojni fazi od konca razraščanja 
naprej (od BBCH 29). Za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens) v odmerku 2 L/ha.
Korenje se tretira od razvojne faze, ko je drugi pravi list razvit, do faze, ko koren doseže 50% pričakovanega 
premera (BBCH 12-45).

ČAS TRETIRANJA GLEDE NA RAZVOJNO FAZO PLEVELA: 
Enoletni ozkolistni plevel naj ima v času tretiranja razvite vsaj 3 liste; tretiranje se lahko opravi najpozneje do 
konca razraščanja plevela. Enoletno latovko se lahko zatira v odmerku 2 L/ha tudi v poznejših razvojnih fazah. 
Plazeča pirnica naj bo v času tretiranja visoka od 15 do največ 35 cm. 

OPOZORILA: Sredstvo se lahko uporablja samo na prostem. S sredstvom je na istem zemljišču dovoljeno 
največ eno tretiranje v eni rastni sezoni. Potrebno je preprečiti zanašanje na sosednje gojene rastline.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo načeloma ni fitotoksično ob upoštevanju navodil za uporabo, vendar 
prehodnih znakov fitotoksičnosti ni mogoče povsem izključiti. Potrebna je previdnost, da pri škropljenju ne 
prihaja do prekrivanja območij tretiranih (škropljenih) površin.

ČEBULA IZ SEMENA IN ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA, MLADA ČEBULA 

UPORABA PROTI - ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha, - za 
zatiranje enoletne latovke (Poa annua) v odmerku 2 L/ha; tretira se v razvojni fazi od konca razraščanja naprej 
(od BBCH 29), - za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens) v odmerku 2 L/ha. Navedene gojene rastline 
se tretira od razvojne faze jasno vidnega drugega lista do faze, ko čebulica doseže 50% pričakovanega premera 
(BBCH 12-45).


