


Herbicid za zatiranje širokolistnih in nekaterih ozkolistnih

plevelov

Aktivna snov: aklonifen 600 g/L

Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)



• CHANON je kontaktni herbicid, ki se uporablja za zatiranje 
širokolistnega in ozkolistnega plevela po setvi, vendar pred 
vznikom gojenih rastlin. 

• Sestava: aklonifen 600 g/L (skupina fenoksi-anilinov - skupina 
F3 po HRAC).

• Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC).

• Dovoljena uporaba na VVO. 

Osnovni podatki



Registracija v Sloveniji

kultura odmerek karenca

krompir 2 – 3  l/ ha (odvisno od partnerja)

Karenca je 
zagotovljena s 

časom uporabe. 

sončnica 2 – 3  l/ ha (odvisno od partnerja)

soja 2 – 3  l/ ha (odvisno od partnerja)

čičerika do 3  l/ha

fižol za sveže in suho zrnje do 3  l/ha

grah za sveže in suho zrnje do 3  l/ha

leča za suho zrnje do 3  l/ha



Uporaba in način 
delovanja

• Uporablja se po setvi pred vznikom kulture v odmerkih do 3 L/ha.

• Aktivna snov aklonifen se vrskava v rastlino, ko pleveli rastejo skozi herbicidni film 
na površini tal. Ta način delovanja, je razlog za močno izraženo neodvisnost
herbicidnega delovanja od vlage v tleh.

• Za optimalno učinkovitost delovanja je pomembno, da so tla dobro pripravljena. 

• Herbicidnega filma ne poškodovati z mehansko obdelavo tal, saj to negativno
vpliva na dolgotrajnost herbicidnega učinka.

• Izogibajte se zanašanju na občutljive sosednje posevke.



Lastnosti, prednosti

• Širok spekter delovanja preko tal.

• Učinkovit tako v sušnih kot vlažnih razmerah.

• Dobro delovanje na nekatere plevele odporne na druge herbicide (npr. bela metlika).

• Odličen partner drugim herbicidom za povečanje in razširitev učinkovitost
ter obvladovanje odpornosti plevelov.

• Dobro delovanje na številne širokolistne ter tudi ozkolistne plevele: 
enoletna latovka (Poa annua), lisičji rep (Alopecurus myosuroides), kostreba (Echinochloa crus-galli), navadna
zvezdica (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), osat (Cirsium arvense), smolenec (Galium aparine), 
njivska spominčica (Myosotis arvensis), navadna rosnica (Fumaria officinalis), navadni slakovec (Polygonum 
convolvulus), baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), bela metlika (Chenopodium album), srhkodlakavi ščir
(Amaranthus retroflexus) idr..



Uporaba v krompirjuUporaba v krompirju



• Chanon, Sinopia in Proman so del POTATO PRO TEHNOLOGIJE, ki nudi vrhunsko 
varstvo pred pleveli v krompirju (kombinacije brez omejitev na VVO).

• Možnost izbora nivoja intenzivnosti varstva pred pleveli.

• Fleksibilnost odmerkov in visoka selektivnost na krompir. Posebej pomembno za 
sorte občutljive na aktivno snov metribuzin (pojav kloroz, zastoj v rasti ...).

• Vse kombinacije se uporabljajo pred vznikom krompirja!

Uporaba v krompirju



3 aktivne snovi 
profi varstvo pred pleveli

2 aktivni snovi 2-2,5 L/ha

Kombinacije in 
odmerki

, ki optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. Odmerek: 0,2 L/haDodajte:

+ 2-3 L/ha

2-2,5 L/ha + 2-3 L/ha

Odmerki so odvisni od tipa tal. Cilj je zagotoviti optimalno ravnotežje med učinkovitostjo in 
selektivnostjo. Manjši odmerki na lažjih tleh, večji odmerki na težjih tleh.



3 aktivne snovi – profi
varstvo v praksi

CHANON + SINOPIA (metobromuron + klomazon) 

Smlednik 20.05.2022 Smlednik 19.07.2022 



Uporaba v soji



• CHANON , CLOMATE in PROMAN sestavljajo priporočene programe varstva pred 
pleveli v soji. Vsi so preverjeni in dokazani v praksi. Močna sinergija delovanja 
aktivnih snovi vrhunsko pokriva vse najpomembnejše enoletne plevele v soji.

• Uporaba je dovoljena povsod, tudi na VVO.

• Odmerki se prilagajajo glede na tip tal, odvisni so od tipa tal. Manjši odmerki na
lažjih tleh, večji odmerki na težjih tleh.

• Kombinacije se uporablja pred vznikom posevka!

Uporaba v soji



3 aktivne snovi 
profi varstvo pred pleveli

2 aktivni snovi 2-2,5 L/ha

Kombinacije in 
odmerki v soji

, ki optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. Odmerek: 0,2 L/haDodajte:

+ 1,5-2,5 L/ha

1,5-2 L/ha

+
1,5-2 L/ha

+
0,2 L/ha

Odmerki so odvisni od tipa tal. Cilj je zagotoviti optimalno ravnotežje med učinkovitostjo in 
selektivnostjo. Manjši odmerki na lažjih tleh, večji odmerki na težjih tleh.



2-2,5 L/ha

1,5-2,5 L/ha

HI-WETT optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na
čimbolj primerno koncentracijo v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je 
delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo.

Odmerek: 0,2 L/ha

Dodajte

Kombinacija  2 
aktivni snovi

Korekcija ozkolistnih (graminicid)

in širokolistnih plevelov (basagran)



1,5-2 L/ha

Kombinacija  3 aktivne 
snovi - profi varstvo

Korekcija ozkolistnih (graminicid)

in širokolistnih plevelov (basagran)

1,5-2 L/ha

0,2 L/ha

HI-WETT optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na
čimbolj primerno koncentracijo v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je 
delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo.

Odmerek: 0,2 L/ha

Dodajte



Uporaba v krompirjuUporaba v sončnicah



• CHANON in PROMAN je v praksi preverjena in dokazana kombinacija, ki vrhunsko 
pokriva vse najpomembnejše plevele v sončnicah.

• Uporaba je dovoljena tudi na VVO.

• Odmerki se prilagajajo glede na tip tal. odvisni so od tipa tal. Manjši odmerki na
lažjih tleh, večji odmerki na težjih tleh.

• Kombinacije se uporablja pred vznikom posevka!

Uporaba v sončnicah



1,5-2,5 L/ha

1-2 L/ha

(odmerek odvisen od vrste in faze trav)

2-2,5 L/ha

Uporaba v sončnicah

HI-WETT optimizira razporejanje talnih herbicidov v zgornjem sloju tal. S tem vpliva na
čimbolj primerno koncentracijo v celotnem sloju tal iz katerega vznikajo pleveli. Na ta način je 
delovanje na plevele v širokem spektru tipov tal in vremenskih razmer bolj zanesljivo.

Odmerek: 0,2 L/ha

Dodajte



Uporaba v krompirjuUporaba v fižolu, grahu, leči, čičerki



• Samostojen odmerek Chanona je do 3 L/ha, V kombinacijah z drugimi herbicidi se 

lahko odmerek zmanjša do 2 L/ha.

• Kombinacije

• Fižol: Chanon 2 L/ha +  Clomate 0,2-0,25 L/ha 

Chanon 2 L/ha +  Fresco 1,5-2 L/ha 

• Grah: Chanon 2 L/ha +  Clomate 0,2-0,25 L/ha 

• Leča, čičerka: kombinacija s pripravki na osnovi prosulfokarba (80%), ca 2/3 polnega odmerka.

Uporaba v fižolu, grahu, 
leči in čičeriki



Posjetite web stranicu www.CertisBelchim.hr


