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İçeriğindeki üç ayrı etkili madde sayesinde kanolada yabancı ot mücadelesinde üstün performans gösteren LontrelTM Extra, verim 
ve kalite kaybının engellenmesini sağlar. Özellikle hakiki papatya, dil kanatan, meryem dikeni ve gelincik gibi kanola tarımında en 
yaygın olan yabancı otları kontrol eden LontrelTM Extra kanolaya güvenli bir çözümdür.

Kanolada Yabancı Otlara 
Başarılı Çözüm

LONTRELTM

EXTRA
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Kanolada yaygın olarak görülen yabancı otlara karşı çıkış sonrası kulllanılır ve toprak yapısı, nem oranı gibi dış faktörlerden 
bağımsız güçlü etki gösterir. 

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün 
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında 
kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Dow AgroSciences acil telefon 
numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.
Dow AgroSciences Acil: +90 533 336 40 89 
Bu ürün Dow AgroSciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont bitki koruma 
bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.

Dow AgroSciences A.Ş. İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10/12 AND Kat:3
Ataşehir/İstanbul

Sezonda yalnızca bir kez uygulanmalıdır. 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

BİTKİ YABANCI OT
UYGULAMA

DOZU

   KANOLA 30 ml/da

Boyacı papatyası

Tarla papatyası

Dilkanatan

Tarla sıraca otu

Hakiki papatya

Gelincik

Meryem dikeni

(Anthemis tinctoria)

(Anthemis triumfettii)

(Galium aparine)

(Knautia integrifolia)

(Matricaria chamomilla)

(Papaver rhoeas)

(Silybum marianum)

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

LontrelTM Extra’dan en iyi sonucun alınabilmesi için sonbaharda 
kanola bitkisinin 2-4 yapraklı olduğu dönemde ya da ilkbaharda 
durgun dönemden hemen sonra yani gelişmenin yeniden 

başladığı dönemde uygulama yapılmalıdır. Uygulama sırasında 
hava sıcaklığının 10 C’nin üzerinde olmasına mutlaka dikkat 
edilmelidir.

Hakiki papatya Meryem dikeniDil kanatan Gelincik
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