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LONTREL 300 

 

AZONOSÍTÁSI ADATOK 

Növényvédő szer neve Lontrel 300 
Szerforma (formuláció) Folyékony vízoldható koncentrátum (SL) 

Hatóanyag megnevezése, 

koncentrációja (g/l, vagy g/kg és 

ez tömegszázalékban is kifejezve) 

klopiralid (3,6-diklór-pikolinsav) 300 g/l (26,0 % m/m) 

 

Rendeltetése a felhasználás célja 

szerint (mondat) 

gyomirtó permetezőszer 
 

KALÁSZOSOK, KUKORICA (TAKARMÁNY, CSEMEGE), REPCE, 

MUSTÁR, OLAJRETEK, VÖRÖSHAGYMA, LEN, CUKORRÉPA és 

ENERGIANÖVÉNYEK POSZTEMERGENS GYOMIRTÁSÁRA. 

Forgalomba hozatali engedély 

száma 

45562/1999. FVM 

Forgalmazási kategória I.  

Az engedélyokirat tulajdonosa és 

forgalmazója 

Dow AgroSciences Hungary Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-

13., Tel: (36-1)-202-4191 

A növényvédő szer gyártója Dow AgroSciences, USA 

Kiszerelő  - 

Gyártási idő (nap, hó, év)  

Gyártási szám 

 

A csomagolóburkolaton található. 

Eltarthatóság 
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos 

növényvédő szer raktárban 3 év. 

Nettó tartalom 1 L, 5 L 

 

 

KÖTELEZŐ MONDATOK 
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a 

használati utasítás előírásait. 

 

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette! 

 

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199, 
 

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag 

gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu/gyh.php címen.Tel.: +36 1 340 5411  

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!  
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EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A 

BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:   

Veszélyt jelző piktogrammok, 

osztályozás, R-, S-, és különleges 

S-mondatok 

Piktogram:  

 

nem jelölésköteles  

 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg.  

 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 

 veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. 

 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne 

szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne 

tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az 

utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!) 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 

m (légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy 

kezeletlen biztonsági övezetet! 

A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági 

földterülettől 5 m (légi kezelés esetén 50 m), más mezőgazdasági 

kultúráktól 10 m (légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson 

meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

 

Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső 

védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön 

engedélyezéstől függően használható.  

Munkaegészségügyi 

óvórendszabályok: 

 Egyéni védőfelszerelés 

 

előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, sav 

elleni védőszemüveg, védőkalap. 

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe 

kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: 

általános eljárás/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

 Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Várakozási idők: 

 Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kalászosok, cukorrépa, 

repce, mustár, olajretek az előírt növényvédelmi technológia 

betartása esetén nem szükséges.  Kukorica, hagyma, len: 70 nap. 
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A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 

Kultúra Károsító 

A kijuttatáshoz szükséges 
Kezelés ideje 

(fenológiai 

állapot szerint) 
szer 

mennyiség 

l/ha 

víz 

mennyiség 

l/ha 

Kalászosok, csemege és 

takarmány kukorica, 

repce, mustár, olajretek 

vöröshagyma, len 

magról kelő és évelő 

kétszikű gyomnövények 
0,25 – 0,4 200 - 300 - 

cukorrépa 
acat, keserűfű-félék, 

napraforgó árvakelés 
0,4 – 0,6 250 - 300 - 

energiafűz, energianyár 

magról kelő és évelő 

kétszikű gyomnövények 

(Cirsium arvense, 

Polygonum amphibium) 

0,4 – 0,8 250 - 300 - 

Előírt növényvédelmi technológia: 

Cukorrépában acattal, parlagfűvel, keserűfű-félékkel, vagy napraforgó árvakeléssel fertőzött terület 

kezelésére alkalmazható. A szert a gyomok 2-4, a cukorrépa 4-6 leveles fejlődési stádiumában kell 

kijuttatni. 28 
o
C fok felett a fokozott fitotoxicítási veszély miatt a szer nem használható. A 

kijuttatáshoz szántóföldi géppel 250-300 l/ha víz szükséges. 

Kalászos gabonában a kezeléseket a kultúrnövény háromleveles korától a szárba szökkenésig, 

kukoricában a három leveles kortól 15-20 cm-es fejlettségig, repcében a 4-6 leveles állapottól a 

virágbimbók megjelenéséig, lenben 8-12 cm-es fejlettség mellett, vöröshagymában a 3-4 leveles 

stádiumban, amikor a leveleken a viaszréteg már kialakult és a hőmérséklet 20 
o
C fok alatt van, lehet 

elvégezni. Zöldhagymában nem használható. 

Kalászosokban a szer mennyiségét 0,25-0,3 liter/ha mennyiségig lehet csökkenteni, egyéb készítmény 

pld. 2,4-D, MCPA hozzáadásával. A készítmény kijuttatásához 200-250 l/ha víz szükséges. 

Mustárban és olajretekben a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségi állapotában kell a készítményt 

kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a Cirsium arvense tőlevélrózsás 

állapotában a legérzékenyebb a készítményre. 

A szer a következő gyomok ellen jó hatékonyságú: Ambrosia elatior, Bifora radians, Anthemis arvensis, 

Centaurea cyanus, Cirsium arvense, Chrysanthenum segetum, Matricaria spp., Sonchus oleraceus, 

Sonchus arvensis, Senecio spp., Vicia spp. és Helianthus annus. 

Közepes hatékonyságú az Anthemis cotula, Erigeron canadiensis, Polygonum spp., Taraxacum 

officinale, Trifolium repens gyomok ellen. Ellenállóak a Capsella bursa-pastoris, Chenopodium spp., 

Galium spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Thlaspi arvense, Veronica spp.gyomnövények. 

 

Energiafűz és energianyár termesztés esetén a készítményt az évelő kétszikű gyomnövények intenzív 

növekedési szakaszában kell kijuttatni a Cirsium arvense tőlevélrózsás állapotában,a magról kelő 

kétszikű gyomfajok esetén azok 4-6 valódi leveles fejlettségekor. A magról kelő és évelő kétszikű 

gyomnövények közül elsősorban a fészkes virágzatúak és a keserűfűfélék családjában tartozó 

gyomfajok ellen hatékony. Erős gyomosodás, fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban 

meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. 

Légi kijuttatás: 

Kizárólag kalászosokban, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását 

gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródásgátló szórófej 

alkalmazásával. Lémennyiség: 50-60 l/ha. 
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Légi kijuttatásnál a 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat 

maradéktalanul be kell tartani. 

 

GYÁRTÓI AJÁNLÁS  
A szer a fenti gyomfajokon túl hatékonyan alkalmazható parlagfű, parlagi pipitér, búzavirág, mezei acat, 

vetési aranyvirág (margitvirág), székfű fajok, szelid csorbóka, mezei csorbóka, aggófű, bükköny fajok, 

napraforgó árvakelés, szerbtövis fajok, üröm fajok, kicsiny gombvirág, íva, pipitér, betyárkóró, keserűfű 

fajok, gyermekláncfű, fehér lóhere és lórum fajok ellen. 

 


