Lonstar hoby balenie

LONTREL 300
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v okrasných
trávnikoch, obilninách, ovocných sadoch, zelenine a iných poľnohospodárskych plodinách.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok LONTREL* 300 pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle.
Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa
objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú.
Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku LONTREL 300.
Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.
MECHANIZMUS ÚČINKU
Účinná patrí do skupiny syntetických auxínov.
Je absorbovaná listami a byľami, následne translokovaná akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v
meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.
SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI
Citlivé buriny:
pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský,
lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky,
pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade
mrkvovité.
Ododné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie
o prípravku.

STARANE FORTE
Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na
postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici, ciroku,
maku, na lúkach a pasienkoch, trávnatých ihriskách, v okrasných trávnikoch a semenných porastoch tráv.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Starane Forte preniká do rastlín cez listy a účinná látka je rýchlo translokovaná.
Účinok prípravku na burine sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii.
SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI
Citlivé buriny:
lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka
roľná, štiavce.
Stredne citlivé:
povoja plotná. horčica roľná, pŕhľava malá, starček obyčajný, ľuľok čierny.
Odolné buriny:
veroniky, fialky, maky, výmrv repky, praslička, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač) a trávy.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie
o prípravku.
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