
რა სარგებელს მივიღებთ კლინერის გამოყენებით?

კლინერის გამოყენებით სარეველების კონტროლი მაღალი ეკონომიურობით ხდება;

აქტიური ნივთიერების კონცენტრაციის გაზრდა ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯებს ამცირებს;

კლინერით დამუშავებული სარეველა აღარ იზრდება;

კლინერის საშუალებით შესაძლებელია სარეველებისგან გავასუფთაოთ სარკინიგზო მაგისტრალები, ელექტროგადამცემი ხაზები, 

ავტო-საგზაო მაგისტრალები, სასაწყობე მეურნეობები და სხვა;

კლინერი ეფექტურია სარეველების ფართო სპექტრის წინააღმდეგ: ერთწლიანი, მრავალწლიანი და მერქნიან-ბუჩქოვანი არასასურველი 

მცენარეულობის გასანადგურებლად;

მაღალი ხარისხის პრეპარატის ორიგინალური ფორმულირება  გარანტირებულ შედეგს და შენახვის მაღალ სტაბილურობას  უზრუნველყოფს;

იდეალურად ერგება კულტურის დაცვით პროგრამებს;

კლინერის გამოყენება საშუალებას იძლევა ავიცილოთ საწვავის ხარჯი ნიადაგის მექანიზებული დამუშავებისთვის;

კლინერით დამუშავებული მინდვრები არ განიდიან ეროზიას და აქვთ მაღალი ტენუზრუნველყოფა;

მაღალეფექტურია სხვადასხვა კულტურებში მოსავლის აღების წინ დესიკაციისთვის;
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კლინერი/

კლინერ ექსტრა
მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატი-იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ,
გლიფოსატის მჟავაზე გადაანგარიშებით 360 გ/ლ

გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 757 გ/კგ წდგრ.
გლიფოსატის მჟავაზე  გადაანგარიშებით 680 გ/კგ 

კლინერი მკაფიო შედეგს იძლევა,
სარკინიგზო და ავტო-საგზაო 

მაგისტრალების, აგრეთვე სამეურნეო 

სივრცეების სარეველებისაგან 

გასასუფთავებლად! 



კულტურა გასანადგურებელი 
ობიექტი

ხარჯვის ნორმა
ლ/ჰა

გამოყენების 
პერიოდი

ვაზი,ხეხილი

მინდვრები 
განკუთვნილი 
საგაზაფხულო 
ნათესებისთვის

სარკინიგზო 
მაგისტრალები, 
სამრეწველო 
ობიექტები

ერთწლიანი 
მარცვლოვანი და 
ორლებნიანი
სარეველები

მრავალწლიანი 
მარცვლოვანი და 
ორლებნიანი 
სარეველები

მრავალწლიანი 
მარცვლოვანი და 
ორლებნიანი 
სარეველები

არასასურველი 
ბალახოვანი და 
ბუძქოვანი 
მცენარეულობა

3

4

4

4-6

შესხურება 
ვეგეტირებულ 
სარეველებზე 
გაზაფხულზე, 
ან ზაფხულში 
კულტურის დაცვით. 
სამუშაო ხსნარი 
200-300 ლ/ჰა.

შესხურება 
სასურველია 
შემოდგომით,
მოსავლის აღების 
შემდგომ, სამუშაო 
ხსნარი 200-300 ლ/ჰა.

პირდაპირი შესხურება 
აქტიურ ვეგეტირებად 
გასანადგურებელ 
ობიექტებზე, 
სამოქალაქო 
მცენარეულობის 
სამუშაო ხსნარი 
200-300 ლ/ჰა
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როგორ მუშაობს 

კლინერი?

როგორ მივიღოთ

საუკეთესო ეფექტი?

გამოიყენეთ კლინერი მაშინ, 

როდესაც სარეველები აქტიურ 

ვეგეტაციის ფაზაში არიან. 

მრავალწლიანი მარცვლოვნები 

მინიმუმ 4-5 ფოთლის და 10-20 სმ 

სიმაღლისას. მრავალწლიანი 

ფართოფოთლოვანები 

განსაკუთრებით მგრძნობიარენი 

არიან ყვავილობის წინ და 

ყვავილობის ფაზაში.

კლინერს მოქმედების სწრაფი მექანიზმი გააჩნია. პრეპარატი  

მცენარეში ფოთლების და მწვანე ნაწილების მეშვეობით იჭრება 2-3 

საათის განმავლობაში და განაწილდება მთელ მცენარეში, მათ 

შორის ფესვთა სისტემაში. ვიზუალური სიმპტომი ვლინდება 7-10 

დღეში, ხოლო 2-3 კვირაში (კლიმატური პირობებისა და 

სარეველების ფიზიოლოგიური მდგომაეობის მიხედვით) მთლიანად 

ხმება სარეველა. კლინერი ბლოკავს ამინომჟავების სინთეზს, რაც 

მთელი მცენარის სიკვდილს იწვევს. თავთავიანი სარეველები 

გაცილებით მგრძნობიარეა, ვიდრე ფართოფოთლოვანები. 

კლინერი არ მოქმედებს თესლებზე, რომლებმაც 

ფიზიოლოგიურ სიმწიფეს მიაღწიეს.კლინერის 

ჰერბიციდული მოქმედება ვრცელდება შესხურების 

დროს არსებულ სარეველებზე და არ მოქმედებს იმ 

მცენარეებზე, რომლებიც მოგვიანებით, 

დამუშავების შემდეგ გამოჩნდნენ. კლინერის 

ჰერბიციდული მოქმედებით მცენარე 

თანდათანობით ხმება, რასაც თან ახლავს 

მიწისზედა ნაწილების სრული შეფერილობა და 

მიწისქვეშა ნაწილის დაღუპვა. ხილული ეფექტი 

ჩნდება 2-10 დღეში. მას არ გააჩნია სელექციურობა, 

რადგან არის უწყვეტი მოქმედების პრეპარატი.


