KANTOR PLUS – nový herbicid pro odplevelení ozimých obilnin
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Přestože minulý podzim byl velmi příznivý pro setí ozimých
obilnin, nebyl již tak příznivý pro jejich ošetření aplikací herbicidů
proti plevelům. Aplikace se omezovaly především z důvodu
nedostatku financí, zapříčiněného prudkým poklesem
realizačních cen většiny komodit a téměř zastavením
obchodování s nimi. Vzhledem k očekávané akumulaci jarních
prací bude proto vhodné vytipovat pozemky s ranějším výsevem
a s výskytem jen dvouděložných plevelů a tyto ošetřit již velmi
brzy na jaře (ihned jak začnou plevele vegetovat) novým
širospektrálním herbicidem KANTOR PLUS v dávce 33 g/ha.
Systémový herbicid Kantor Plus je impozantním nástupcem
přípravku Kantor, protože poskytuje silnější účinek na
heřmánkovité plevele, vlčí mák aj., ale především přináší novou
účinnost na violky a pcháč.
Přednosti herbicidu KANTOR PLUS v ozimých obilninách
Použití herbicidu Kantor Plus přináší pěstitelům celou řadu
výhod a nabízí pro rok 2009 velmi vhodné řešení pro odplevelení
pozemků od dvouděložných plevelů. Mezi hlavní výhody lze
zahrnout:
• Vysoká selektivita ke všem druhům ozimých obilnin (pšenice,
ječmen, žito, triticale)
• Široké aplikační okno (od BBCH 13 – třetí list až BBCH 32 –
druhé kolénko)
• Spolehlivá účinnost proti širokému spektru plevelů, nezávisle
na jejich velikosti (svízel, heřmánkovité plevele, brukvovité
plevele, ptačinec, vlčí mák, pcháč, violky, rdesna, poměnky,
výdroly řepky, slunečnice, máku, zemědým lékařský – do
4 listů, středně citlivé jsou hluchavky)
• Možno aplikovat v časném jaře (pokles
teplot po aplikaci nesnižuje účinnost)
• Lze kombinovat s kapalnými hnojivy (např.
DAM 390), s regulátory růstu, fungicidy,
herbicidy, stimulátory
• Jednoduché dávkování – pouze 33 g/ha
• Cenově velmi příznivé ošetření
• Lze použít i proti silně přerostlým
plevelům v případě oprav různých vynechávek

přípravku, zabezpečí dostatečnou účinnost na vzcházející
plevele, ale vůbec neomezí výsev následných plodin, jak by tomu
mohlo být v případě použití vyšší dávky. Výše uvedené
kombinace jsou k obilnině velmi selektivní, na rozdíl od směsí
s kontaktně působícími herbicidy a lze je aplikovat jak ve vodě,
tak v kapalných hnojivech. Tyto kombinace dosahují výborné
účinnosti na celé spektrum běžně se vyskytujících dvouděložných
plevelů a jen v případě velmi silného výskytu violek, hluchavek
a rozrazilů lze uvažovat o směsi Kantoru Plus a kontaktním
herbicidem Aurora 50WG.
Aplikace KANTORu PLUS s přípravky proti chundelce
metlici
Naprostá většina agronomů si je dnes vědoma, že s příchodem
nového herbicidu HURICANE na trh lze jen stěží namíchat směs
přípravků, která by adekvátně řešila plevelné spektrum za stejně
výhodných cenových podmínek jako nový přípravek HURICANE.
Protože se u některých zemědělců stále nacházejí zásoby
různých chundelkohubných přípravků z minulých let, je třeba
i těchto zásob se zbavit a vystříkat je na pole. V posledních letech
se na trhu objevila celá řada přípravků proti chundelce metlici.
Téměř všechny však potřebují partnera pro doplnění jejich
nedostetčné účinnosti na dvouděložné plevele. Mezi nejčastěji
požívané partnery patří přípravky Mustang a Kantor. Od letošního
roku lze s úspěchem použít i Kantor Plus, který lze bez problémů
společně aplikovat se všemi přípravky proti chundelce metlici
(Axial, Monitor, Protugan, Tolian, Lentipur, Atlantis, Atribut, atd.).
Tyto kombinace doručí spolehlivý účinek na celé spektrum
trávovitých a dvouděložných plevelů.

Kombinace KANTORu PLUS s přípravky
s reziduálním působením
V naprosté většině případů není potřeba
Kantor Plus kombinovat s jinými přípravky
proti dvouděložným plevelům. Pouze při
aplikacích na pozemku pozdě setých obilnin,
kde je porost řídký a hrozí, že by během
zapojování porostu mohlo dojít po časné
aplikaci Kantoru Plus k následnému
vzcházení plevelů, lze přidat ke Kantoru Plus
nízkou dávku reziduálního přípravku – např.
Glean 75WG (5 g/ha) nebo Logran 20WG
(18,5 g/2ha). Tato nízká dávka reziduálního

Pro časně jarní odplevelení obilnin od širokého spektra dvouděložných plevelů je
od letošního roku možno použít nový herbicid Kantor Plus. Přípravek hubí i violky
a pcháče a je cenově mnohem výhodnější, než jeho předchůdce Kantor.
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