
Viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai 
dažādos kultūraugos

Maura skarenes (Poa annua), vējauzas (Avena fatua), tīruma lāčauzas (Bromus 
arvensis), labības – sārņaugu, parastās gaiļsāres (Echinochloa crus-galli), aireņu 
(Lolium spp.), zaļās sarenes (Setaria viridis), parastās rudzusmilgas (Apera spica-
venti), asinssarkanās pasāres (Digitaria sanguinalis) un ložņu vārpatas (Agropyron 
repens) ierobežošanai. 

CENTURION® PLUS

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības 
prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu 
un informāciju par līdzekli.
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CENTURION® PLUS

Kultūraugs Apstrādes laiks Deva, l/ha
Nogaidīšanas 
laiks, dienās

Galviņkāposti, Briseles 
kāposti, Savojas kāposti

Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz 
kultūraugu galviņu attīstības sākumam (AS 12–41).

1,0-2,0 28

Sīpoli, ķiploki, šalotes 
sīpoli

Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz 
sīpoli sasnieguši 50% no bumbuļu raksturīgā diametra (AS 12–45).

1,0-2,0 56

Burkāni
Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz 
burkāni sasnieguši 50% no sakņu raksturīgā diametra (AS 12–45).

1,0-2,0 40

Kartupeļi
Apsmidzināt kartupeļu stādījumus pēc kartupeļu sadīgšanas līdz lakstu 
saskaršanās vagās sākumam (AS 12–31).

1,0-2,0 56

Zemenes
Apsmidzināt zemeņu stādījumus, sākot ar 2 lapu stadiju līdz ziedkopu 
attīstības fāzes beigām (AS 12–59) vai pēc ražas novākšanas.

1,0-2,0 30

Pupas (svaigam patēriņam 
un graudiem)

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu 
stadijai (AS 12–19).

1,0 30

Zirņi (graudiem)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sāndzinumu 
attīstības beigām (AS 12–29).

1,0 56

Cukurbietes, lopbarības 
bietes, galda bietes

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz lapas nosedz 
30% no augsnes virskārtas rindās (AS 12–33).

1,0-2,0 56

Ziemas rapsis, vasaras 
rapsis

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz ziedpumpuru 
veidošanās sākumam (AS 12–50).

1,0 90

Lini
Apsmidzināt sējumus sākot ar otro lapu pāri, līdz augi sasnieguši 20 cm 
garumu.

1,0 70

1 apstrāde sezonā.

Maura skarenes un citu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai lietot devu – 1,0–2,0 l/ha. Apstrādi veikt sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju, 
līdz cerošanas fāzes sākumam. Devu izvēlēties skatoties no apstrādājamā kultūrauga, nezāļu daudzuma un to attīstības pakāpes 
uz lauka.
Ložņu vārpata ierobežojama ar devu – 2,0 l/ha. Apstrādi veikt, kad vārpatas dzinumi 15-20 cm gari.
Efektivitāte novērojama 1-3 nedēļas pēc apstrādes.

Svarīgi zināt par CENTURION PLUS:
• Apstrādi veikt nezāļu aktīvas augšanas laikā.
• Bezlietus periods pēc apstrādes, vismaz 1 stunda.
• Optimālā gaisa temperatūra apstrādes brīdī: +8°C līdz +25°C.
• Izvairīties no mehāniskas augsnes apstrādes īsi pirms produkta lietošanas un 1-2 nedēļas pēc produkta lietošanas.  

Augsnes apstrāde var mazināt produkta efektivitāti un fitotoksiskuma risku kultūraugam. 
• Izvairīties no kultūrauga apstrādes nelabvēlīgos laika apstākļos, kā salnas, pārāk sauss vai pārāk mitrs.
• Nelietot Centurion Plus ziemas rapsim rudenī vēlāk par sējas gada 1. oktobri vai rapša 5 lapu stadiju.

lielisks herbicīds maura skarenes un citu  
viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai!

Herbicīds 
Darbīgā viela: kletodims, 120 g/l
Reģistrācijas numurs: 0509
Reģistrācijas klase: 2
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Iepakojums: 5 l
Reģistrācijas īpašnieks: Arysta LifeScience S.A.S.


