
NOWOŚĆ!

Kliknij 
i usuN chwasty

HERBICYD



HERBICYD

Click! 
...i po chwastach

Click Premium to herbicyd przeznaczony do powschodowego zwalczania 
chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Jest wygodnym, 
skutecznym i długo działającym produktem, który zapewnia wysoki plon 
i czyste, niezachwaszczone pole kukurydzy.

Click Premium to:
Podwójna siła odchwaszczania – dzięki zastosowaniu dwóch substancji 
o różnych mechanizmach działania.

Substancje czynne są wchłaniane zarówno przez liście, jak i korzenie, 
co wspomaga zwalczanie chwastów w różnych fazach rozwoju.

Szerokie okno aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy – sprawia, że bez problemu 
można wykonać zabieg w optymalnym terminie, nawet na bardzo dużych 
plantacjach.

Elastyczność stosowania – Click Premium to kompletny produkt, którym 
można zwalczyć bardzo szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych.

Brak negatywnego oddziaływania na kukurydzę, co wspomaga wysokie 
plonowanie.

Produkt dostępny w opakowaniach: 1 l; 5 l.
Okres ważności: 2 lata.

Click Premium
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Kukurydza 
nie lubi konkurencji

Click Premium jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pozwa-
lającym na zwalczenie szerokiego spektrum chwastów w uprawie kukurydzy, 
w tym tych najgroźniejszych, jak:

Badania potwierdziły również wysoką skuteczność herbicydu Click Premium w zwalczaniu wielu gatunków 
chwastów powszechnie występujących na plantacjach kukurydzy. Wśród nich są m.in.:

chwastnica jednostronna komosa białaszarłat szorstki

Presja chwastów we wczesnych fazach rozwoju kukurydzy jest bardzo silna. Konkurują one z młodymi 
roślinami kukurydzy o niezbędne do wzrostu substancje odżywcze, a także o deficytowy ostatnio składnik 
– wodę. Konieczność współzawodnictwa z chwastami znacząco ogranicza plonowanie, dlatego tak ważne 
jest przeprowadzenie skutecznego zabiegu herbicydowego w optymalnym terminie. 

Ze względu na powolne początkowo tempo wzrostu kukurydzy oraz jej uprawę w szerokich rzędach 
bardzo ważne jest utrzymanie plantacji bez chwastów już od początkowych etapów wegetacji. Dlatego to 
właśnie powschodowe środki chwastobójcze są najważniejszą grupą herbicydów stosowanych w uprawie 
kukurydzy.

Warto pamiętać!
Zwalczając chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, najlepiej 
wykorzystujesz potencjał plonotwórczy kukurydzy.
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bodziszek drobny

fiołek polny

chaber bławatek

tasznik pospolity

maruna bezwonna

rdest powojowaty

samosiewy rzepaku

tobołki polne
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Źródło: IOR-PIB Poznań 2019, Winna Góra.
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Kompleksowe działanie  
Click Premium to herbicyd do stosowania powschodowego w postaci koncentratu w formie stężonej zawie-
siny do rozcieńczania wodą (SC). Działa nalistnie, ale jest pobierany także przez korzenie roślin, co podnosi 
skuteczność zabiegu i zabezpiecza plantację przed zachwaszczeniem wtórnym. Jego siła wynika z zastosowa-
nia dwóch substancji czynnych, są to:

• mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 70 g/l,

• terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 330 g/l.

Substancje te mają różne mechanizmy działania na chwasty. Mezotrion powoduje zahamowanie biosyntezy 
karotenoidów, przez co następuje zniszczenie chlorofilu. Natomiast terbutylazyna powoduje zaburzenia 
procesu fotosyntezy. Dzięki temu Click Premium jest skuteczny w walce z tak wieloma gatunkami chwastów. 

 Siła dwóch
substancji czynnych

Skuteczność zwalczania najważniejszych gatunków chwastów [%]
Data zabiegu: 8.05.2019 – faza BBCH 12; Click Premium w dawce 1,5 l/ha
Ocena zabiegu: faza BBCH 39 oraz faza BBCH 55

Ocena zabiegu w fazie BBCH 39
Ocena zabiegu w fazie BBCH 55

Długotrwałe działanie Click Premium.Działanie chwastobójcze Click Premium.

Click Premium
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Komosa biała 
(12 szt./m2)

Komosa 
biała 

(45 szt./m2)

Fiołek polny
(5 szt./m2)

Fiołek polny
(6 szt./m2)

Chwastnica jednostronna 
(5 szt./m2)

Chwastnica jednostronna 
(12 szt./m2)

Tobołki polne 
(4 szt./m2)

Tobołki polne 
(10 szt./m2)

Tasznik 
pospolity 
(4 szt./m2)

Chaber 
bławatek 

(6 szt./m2)

Chaber 
bławatek 

(4 szt./m2)

Skuteczność
potwierdzona badaniami

Skuteczność zwalczania najważniejszych gatunków chwastów [%]
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Data zabiegu: 25.05.2021 – kukurydza w fazie BBCH 12
Ocena zabiegu: 8.09.2021 (97 dni po zabiegu) 
i 21.07.2021 (8 tygodni po zabiegu)

Data zabiegu: 31.05.2021 – kukurydza w fazie BBCH 12
Ocena zabiegu: 21.07.2021 (66 dni po zabiegu)

Komosa 
biała 

(24 szt./m2)

Szarłat 
szorstki 

(5 szt./m2)

Fiołek polny
(3 szt./m2)

Rdest powojowaty 
(4 szt./m2)

Chwastnica jednostronna 
(51 szt./m2)

Tasznik pospolity 
(5 szt./m2)

Bodziszek 
drobny 

(5 szt./m2)

Samosiewy 
rzepaku 

(5 szt./m2)
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Termin zabiegu: 13.05.2019 – faza BBCH 13 
Ocena zabiegu: faza BBCH 39

Skuteczność Click Premium; dawka 1,5 l/ha

Źródło: IOR-PIB Poznań 2019, Winna Góra.

Skuteczność Click Premium; dawka 1,5 l/ha Skuteczność Click Premium; dawka 1,5 l/ha

Źródło: IOR-PIB Poznań 2021, Winna Góra.Źródło: IOR-PIB Poznań 2021, Winna Góra.
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Dawkowanie i zalecenia stosowania 
Click Premium należy stosować od fazy 2 do 8 liści właściwych kukurydzy (o terminie zabiegu decyduje 
faza rozwojowa występujących na polu gatunków chwastów). Rekomendowana dawka Click Premium 
to 1,5 l/ha. Wykonuje się maksymalnie jeden zabieg w sezonie (zalecana ilość wody: 200–300 l/ha; opry-
skiwanie: średniokropliste). Należy pamiętać, że najlepsze efekty zabiegów herbicydowych osiąga się, 
gdy chwasty są we wczesnych fazach rozwoju, a oprysk wykonywany jest w optymalnych warunkach 
pogodowych. 

* Maksymalna rekomendowana dawka.

Obrońca
wysokich plonów!

Click Premium 1,5 l/ha*

BBCH 10 12 1813 3011 15 6963

Click Premium
Kliknij i usuń chwasty

• blekot pospolity, 

• bodziszek drobny (zabieg wy-
konać nie później niż w sta-
dium liścieni), 

• chwastnica jednostronna 
(zwalczać do momentu 
krzewienia z zastosowaniem 
wyższej z zalecanych dawek), 

• fiołek polny, 

• gorczyca polna, 

• gwiazdnica pospolita, 

Skuteczność chwastobójcza
Pełna lista chwastów wrażliwych na działanie Click Premium:

• jasnota purpurowa, 

• komosa biała, 

• krzywoszyj polny, 

• kurzyślad polny, 

• maruna bezwonna, 

• mlecz polny, 

• przetaczniki, 

• przytulia czepna, 

• psianka czarna, 

• rdest kolankowy, 

• rdest plamisty, 

• rdest ptasi, 

• rdestówka powojowata, 

• rumian polny, 

• samosiewy rzepaku (zabieg 
wykonać we wczesnych sta-
diach rozwojowych chwastu), 

• szarłat szorstki, 

• tasznik pospolity, 

• tobołki polne, 

• wilczomlecz obrotny.



Bezpieczny dla kukurydzy, 
bezlitosny dla chwastów

Na zdjęciach powyżej: Efekty działania Click Premium. Chlorozy mogą być widoczne już 5–7 dni po zastosowaniu.

Efekty widoczne gołym okiem 
Click Premium zwalcza chwasty zarówno w okresie wschodów, jak i po wschodach. Pierwsze objawy dzia-
łania środka w postaci chlorozy liści (widocznej w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych) mogą 
być zauważalne już po 5–7 dniach od zastosowania. Umiarkowana wilgotność gleby i wyższe tempera-
tury wspomagają chwastobójcze właściwości Click Premium. Warto pamiętać, że skuteczność Click 
Premium nie spada – przeprowadzone badania wykazały, że jest taka sama zarówno 46, jak i 97 
dni po zabiegu.

Click Premium 
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SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dołącz do nas na:

ArkadiuszArkadiusz
BujalskiBujalski JacekJacek

PreussPreuss
MariolaMariola

RedzimskaRedzimska

Rafał Rafał 
ChorążyChorąży

Monika Monika 
KrzywakKrzywak

DominikDominik
ŁukowiakŁukowiak

RadosławRadosław
ZarychtaZarychta

SławomirSławomir
StankiewiczStankiewicz

Justyna Justyna 
WasiakWasiak

ArturArtur
KulikowskiKulikowski JerzyJerzy

KłosKłos

MariuszMariusz
StaniekStaniek

ARKADIUSZ BUJALSKI
tel.: 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK
tel.: 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA
tel.: 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl 

GRZEGORZ KUPISZ
tel.: 509 476 220
grzegorz.kupisz@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORĄŻY
tel.: 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI
tel.: 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK
tel.: 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK
tel.: 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

JACEK PREUSS
tel.: 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel.: 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA
tel.: 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

JERZY KŁOS
tel.: 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl 

JUSTYNA WASIAK
tel.: 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

Nasi przedstawiciele i doradcy

Grzegorz Grzegorz 
KupiszKupisz

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.plDołącz do nas na:


