
LENTRON NA CHUNDELKU KANÓN

    Specialista na chundelku metlici

    Široké spektrum účinnosti na dvouděložné jednoleté plevele

    Účinnost přes listy i kořeny

    Vhodný pro TM (tank mix) s dalšími herbicidy

Chlortoluron je přijímán kořeny i listy rostlin, 

kde blokuje fotosyntézu. Srážky po aplikaci, 

dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený 

pozemek bez hrud příznivě ovlivňují 

herbicidní účinnost. Vysoká hrudovitost a 

vysoký obsah jílových nebo organických 

částic v půdě účinnost naopak snižují.

Detaily produktu 
Účinná látka
chlortoluron 500 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)
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Název plevele Lentron

Drchnička rolní

Heřmánkovec

Hluchavka nachová

Chundelka metlice

Jílky

Kakost

Kokoška pastuší tobolka

Konopice rolní

Laskavec ohnutý

Lipnice roční

Merlík bílý 

Mleč zelinný

Opletka obecná

Název plevele Lentron

Penízek rolní

Pcháč oset

Psárka rolní

Ptačinec žabinec

Pýr

Rdesna

Rozrazily

Řepka

Sveřepy

Svízel přítula

Úhorník

Violka rolní

Zemědým lékařský

> 95 % > 85-95 % > 65-75 % < 65 %> 75-85 %

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL

Poznámka 
1) k plodině
2) ke škodlivému činiteli
3) k dávkování

pšenice ozimá
chundelka metlice, plevele
dvouděložné jednoleté

3 l/ha AT
1) preemergentně, postemergentně BBCH 13-29
2) BBCH 10-12
3) max.1 x na podzim nebo na jaře

ječmen ozimý
chundelka metlice, plevele
dvouděložné jednoleté

3 l/ha AT
1) preemergentně, postemergentně BBCH 13-29
2) BBCH 10-12
3) max.1 x na podzim nebo na jaře

tritikale ozimé
chundelka metlice, plevele
dvouděložné jednoleté

2 l/ha AT
1) preemergentně, postemergentně BBCH 13-29
2) BBCH 10-12
3) max.1 x na podzim nebo na jaře

žito ozimé
chundelka metlice, plevele
dvouděložné jednoleté

2 l/ha AT
1) BBCH 13
2) BBCH 10-12
3) max.1 x na podzim nebo na jaře

mák setý plevele dvouděložné jednoleté 1,2-1,3 l/ha AT
1) preemergentně do 2 dnů po zasetí
2) 0
3) max. 1 x

mák setý plevele dvouděložné jednoleté 1,2-2,4 l/ha AT
1) BBCH 16-39
2) BBCH 10-12
3) max.1 x



Doporučení pro aplikaci :

 doporučená dávka vody – 200-300 l/ha

 obilniny - přípravek aplikujte :

• preemergentně – 2 l/ha

• postemergentně – od 3.listu obilniny do konce odnožování – 1,5-3 l/ha
          - časná podzimní nebo časná jarní aplikace je nejúčinnější
         - možná aplikace už od  + 5°C
         - neošetřujte porosty mechanicky poškozené

• dávkování podle velikosti chundelky metlice :
          - 1-2 listy  ->  1,5 l/ha
         - 3-5 listů  -> 2-2,5 l/ha
         - 5 a více listů -> 3 l/ha

• doporučené kombinace v dávce 1,5-3 l/ha s přípravky :
         - DIFLANIL  0,3 l/ha – kontaktujte svého distributora ohledně výhodného balíčku
         - AURORA 40 WG  40-50 g/ha
         - Přípravky na bázi fluroxypyru 0,3-0,8 l/ha (až při teplotách od +10 °C)
         - GLEAN 75 WG 5-10 g/ha
         - MUSTANG 0,6 l/ha atd.
   - GLOBUS 0,1 l/ha 

 mák – přípravek aplikujte :

• preemergentně  - do 3 dnů po zasetí (dostatečná půdní vlhkost nebo déšť po aplikaci zvyšují účinnost)
         - možná kombinace  v TM (tank mixu) :
    • LENTRON 0,8-1,2 l/ha + clomazone 360 g  -  0,125-0,25 l/ha

• postemergentně – na porost, který není poškozen mechanicky nebo škůdci
         - dávkování podle velikosti máku  :
    • 3-4 listy máku 1-1,5 l/ha
    • 4-5 listů máku : 1,3-2 l/ha
    • 6 a více listů máku : 1,5 -2,4 l/ha
          - možná kombinace v TM (tank mixu)  :
    • LENTRON 1-2,4 l/ha + fluroxypyr 0,1-0,3 l/ha




