Ксаладан
(клей для запобігання розтріскуванню стручків, бобів та коробочок)
«Ксаладан» - комплексний полімерний препарат для обробки зернобобових

та технічних культур з метою запобігання розтріскування їх плодів.
Склад: Липкогенна композиція полімерів природного та штучного походження.
Форма: Концентрат емульсії.
Особливості дії:
Препарат має унікальну клейову здатність. Через 10-40 хвилин після обробки рослин
утворюється міцна полімерна плівка, яка має сітчасту структуру, здатну розтягуватись
та склеювати стручки, запобігаючи їх розтріскуванню.
Властивості плівки «Ксаладан» :
- не порушує фотосинтез;
- сприяє продовженню періоду вегетації і накопиченню олії в зернах олійних культур
на протязі останніх 2-4 тижнів;
- забезпечує природнє дозрівання, як верхніх так і нижніх шарів олійних культур;
- не руйнується під дією вологи та ультрафіолетового випромінювання;
- частково регулює кількість вологи в стручках, запобігаючи її проникненню в
середину, але разом з тим, суттєво не мішає випаровуванню вологи назовні.

Використання препарату дозволяє:
рівномірно дозрівати насінню, запобігаючи розтріскуванню плодів, зменшуючи
втрати врожаю до 50-80%;
- підвищити рентабельність вирощування культур за рахунок збереження і
збільшення продукції з одиниці площі;
- здійснювати обробку рослин в діапазоні температур від +5°С до +30°С;
- захищати культури від несприятливих погодних умов;
- зменшити витрати на сушку врожаю, особливо в дощовий сезон, завдяки
пониженій вологості зерна.
Призначення препарату: склеювання стручків ріпаку, гірчиці; бобів: сої, гороху,
квасолі, овочевих бобів; коробочок: льону та бавовнику з метою запобігання їх
розтріскування та втрат врожаю до, або під час комбайнування.
-

Спосіб обробки та дозування препарату «Ксаладан» :
Спосіб застосування
АВІА обробка
С-г культура

Наземний
Клей,
л/га

Об’єм
води,
л/га

З літака
Клей,
л/га

Об’єм
води,
л/га

З дельтаплану
Клей,
л/га

Об’єм
води, л/га

Ріпак , гірчиця,
горох, соя,
100,0 –
50,0–
1,0–1,5
1,0–1,5
0,6–1,0 6,0–12,0
квасоля,
200,0
100,0
овочеві боби,
льон, бавовник
Препарат сумісний з усіма видами агрохімікатів та біопрепаратів.
Термін зберігання: 24 міс
Виробник ДП «Ензим», м. Ладижин, Вінницька обл.
Відділ рослинництва: (0432) 555-622
Віктор Азуркін: (067) 432-71-44
Богдан Бондар: (068) 340-16-13

agro@enzim.biz
v.azurkin@enzim.biz
b.bondar@enzim.biz

Строки
обробки

За 3-4
тижні до
збирання
врожаю

