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Σε μία σύνθετη καλλιεργητική απόφαση έχει 
εξελιχθεί η ζιζανιοκτονία στα χειμερινά σιτη-
ρά της χώρας μας, η ορθή εφαρμογή της οποί-
ας απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
Δεν είναι μόνο οι ανθεκτικότητες που θα πρέ-
πει να λάβουν υπόψη τους οι καλλιεργητές 
εν μέσω της μεταφυτρωτικής εφαρμογής ζι-
ζανιοκτόνων, αλλά και οι νέες διαμορφούμε-
νες κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν τη 
μορφολογία, τη φυσιολογία και τη βιολογία 
των ζιζανίων, καθιστώντας τη σωστή επιλο-
γή ζιζανιοκτόνου ως μία κρίσιμη απόφαση 
για την τύχη της παραγωγής τους.  

Πρώτα, ο παραγωγός θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσει τα είδη ζιζανίων που αντιμετωπίζει, 
αν έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα και ποια 
είναι αυτή (π.χ απλή, διασταυρωτή, πολλα-
πλή) και αν υπάρχει ευχέρεια χρόνου για το 
στάδιο εφαρμογής. Από τα σημαντικότερα 
και συνήθη ζιζάνια στις καλλιέργειες χειμε-
ρινών σιτηρών ήδη 5 από αυτά έχει βρεθεί ό-
τι έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα, σύμφωνα 
με την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ). 
Τα είδη αυτά είναι η ήρα (lolium rigidum), η 
παπαρούνα (papaver rhoeas), η αγριοβρώμη 
(avena fatua και avena sterilis) και η φά-
λαρη (phalaris brachystachys και phalaris 
paradoxa). Τα μέτρα επιβράδυνσης της εξέ-
λιξης της ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τον 
ομότιμο καθηγητή Ζιζανιολογίας του ΑΠΘ, 
Ηλία Ελευθεροχωρινό είναι:

 Μη συνεχής χρήση (<3 έτη) ίδιου ζι-
ζανιοκτόνου.

 Χρήση ζιζανιοκτόνου στη συνιστώ-
μενη δόση. 

 Εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφο-
ρετικό τρόπο δράσης. 

 Χρήση μιγμάτων ζιζανιοκτόνων. 
 Βαθύ όργωμα ανά τριετία. 
 Εφαρμογή αμειψισποράς.
 Συνδυασμένη χρήση μεθόδων.

 Μέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης αν-
θεκτικών ζιζανίων.

 Αλλαγή του ζιζανιοκτόνο όταν είναι 
αποτελεσματικό.

Παράλληλα, για αύξηση της αποτελεσμα-
τικότητας και μείωση των εξόδων και του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος, ο παραγωγός 
θα πρέπει να «διαβάζει» το χωράφι του, εντο-
πίζοντας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη α-
κρίβεια τα σημεία που βρίσκονται οι ζιζανιο-
λογικοί πληθυσμοί και να προβαίνει σε εστι-
ασμένους ψεκασμούς. Σ’ αυτή του την προ-
σπάθεια, ο καλλιεργητής μπορεί να εκμε-
ταλλευτεί εργαλεία της ευφυούς γεωργίας 
(γεωργία ακριβείας), όπως drones και προ-
σαρτημένα στο τρακτέρ συστήματα  GPS και 
GIS. Σε κάθε περίπτωση, η άσκοπη εφαρμο-
γή ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Η εναλλαγή 
σκευασμάτων 
δίνει τη λύση  
Νέες λύσεις και μίγματα ουσιών προσφέρουν  
οι εταιρείες για μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία 

Μεγαλύτερη επιτυχία
Η μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία 

αποτελεί την κατασταλτική μέθοδο 
με τα μεγαλύτερα  
ποσοστά επιτυχίας 
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Αναθεώρηση 
στρατηγικής  
του παραγωγού  
σε ετήσια βάση
Ο συνδυασμός χημικής καταπολέμησης και καλλιεργητικών 
μέτρων, δίχως την πρόκληση της ανθεκτικότητας, συνιστά 
ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων

ΤOY  ΓΙΆΝΝΗ ΡΟΎΠΆ  
roupas@agronews.gr

Στην ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων 
στα χειμερινά σιτηρά, ο καλλιεργητής ανα-
θεωρεί τη στρατηγική του σε ετήσια βάση 
συνδυάζοντας χημική καταπολέμηση και 
καλλιεργητικά μέτρα, σχεδιάζοντας με βά-
ση τη γνώση του ιστορικού της παρουσί-
ας ζιζανίων στο χωράφι, του κύκλου ζω-
ής τους και του πληθυσμού τους. Η χρή-
ση των ζιζανιοκτόνων πρέπει να σχεδιάζε-
ται με μεγάλη προσοχή, ενώ η διατήρηση 
καλλιεργητικού ημερολογίου από πλευ-
ράς παραγωγού θα του επιτρέψει να κά-
νει τις σωστές επιλογές. Η ολοκληρωμέ-
νη διαχείριση περιλαμβάνει επίσης προ-
φυτρωτικές επεμβάσεις με ζιζανιοκτόνα 
ή/και με καλλιεργητικές μεθόδους, όπως 
η ψευδοσπορά, το βαθύ όργωμα και πρό-
γραμμα αμειψισποράς, ενώ οι διορθωτικές 
επεμβάσεις (όπως σωστοί τοπικοί επανα-
ψεκασμοί σε περίπτωση λάθους) δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται ταμπού.

Ως επιτυχημένο κρίνεται ένα πρόγραμ-
μα αντιμετώπισης των ζιζανίων όταν πε-

ριορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του 
ανταγωνισμού με την καλλιεργούμενη 
ποικιλία, δεν σπαταλά οικονομικούς πό-
ρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
εναλλακτικά με θετικό οικονομικό απο-
τέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα δεν ευνοεί την 
εμφάνιση ανθεκτικότητας στα χρησιμο-
ποιημένα ζιζανιοκτόνα. 

Στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, 
πιο συχνά απαντώνται από τα αγρωστώ-
δη ζιζάνια τα: αγριοβρώμη, ήρα, φάλα-
ρη, βρομός και αλεπονουρά, ενώ από τα 
πλατύφυλλα: παπαρούνα, άγριο σινάπι, 
κολλιτσίδα, κίρσιο, στελλάρια, χαμομήλι 
και πολυκόμπι. Το άγριο σινάπι και η πα-
παρούνα αποτελούν τα πλατύφυλλα ζιζά-
νια που συναντώνται με μεγαλύτερη συ-
χνότητα στα ελληνικά χωράφια, ενώ η α-
γριοβρώμη, η ήρα και η φάλαρη θεωρού-
νται τα πιο επιζήμια αγροστώδη ζιζάνια 
για τον έλληνα παραγωγό.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στις περιόδους (στάδια ανάπτυξης) όπου 
η ύπαρξη ζιζανίων στο χωράφι έχει το μέ-
γιστο αρνητικό αντίκτυπο στην καλλιέρ-

γεια. Η περίοδος αυτή καλείται «κρίσιμη 
περίοδος», κατά τη διάρκεια της οποίας 
το χωράφι θα πρέπει να διατηρείται κα-
θαρό από ζιζάνια (άρα ο ψεκασμός να έ-
χει προηγηθεί), ώστε να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη ανάπτυξη της καλλιέργειας 
δίχως ανταγωνισμό. Στην περίπτωση του 
σιταριού, μελέτες αναφέρουν πως η πα-
ρουσία ζιζανίων στο χωράφι μεταξύ της 
12ης και 24ης ημέρας μετά την έκπτυ-
ξη των φυτών της καλλιέργειας αποτε-
λεί προάγγελο κακής παραγωγικά χρο-
νιάς με μεγάλες απώλειες στην στρεμμα-
τική απόδοση.

Εντείνονται τα φαινόμενα 
ανθεκτικότητας

Τα τελευταία χρόνια, η τακτική στην 
χώρα μας της συνεχής χρήσης του ίδιου 
ζιζανιοκτόνου, σε μεγάλες δόσεις με πα-
ράλληλη ακαλλιέργεια ή ελάχιστη εδα-
φική κατεργασία, έχει πάρει μεγάλες δι-
αστάσεις και εντείνει τα φαινόμενα αν-
θεκτικότητας. Όπως αναφέρει ο Δρ. Θω-
μάς Γιτσόπουλος, Ερευνητής Ζιζανιολο-
γίας στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι καλλιεργη-
τές έχουν στραφεί για την περίπτωση της 
ήρας σε καλλιέργειες σίτου την τελευταία 
τριετία, στην αποκλειστική εφαρμογή προ-
φυτρωτικών (ή πολύ νωρίς μεταφυτρωτι-
κών) ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό μη-
χανισμό δράσης από τα κλασσικά ζιζανι-
οκτόνα σιτηρών. 

Η στροφή αυτή μπορεί μεν να επιτυγ-
χάνει τον άμεσο έλεγχο του πληθυσμού 
της ήρας, αλλά ουσιαστικά προκαλεί την 
μελλοντική αδυναμία ελέγχου του ζιζανί-
ου από τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, πε-
ριορίζοντας τις δυνατές επιλογές για την 
αντιμετώπισή τους, με την απώλεια ενός 
ζιζανιοκτόνου σε συνδυασμό με την ανα-
γκαστική επιλογή κάποιου άλλου, να συ-
νεπάγεται τελικώς τόσο αρνητικές οικονο-
μικές όσο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Προάγγελος κακής παραγωγικά 
χρονιάς η παρουσία ζιζανίων  
μεταξύ 12ης και 24ης ημέρας  
μετά την έκπτυξη.

Σιτάρι

Η αγριοβρώμη, η ήρα και η φάλαρη 
θεωρούνται τα πιο επιζήμια 
αγροστώδη ζιζάνια για τον έλληνα 
παραγωγό.

Αγροστώδη

Το άγριο σινάπι και η παπαρούνα 
αποτελούν τα πλατύφυλλα ζιζάνια 
που συναντώνται με μεγαλύτερη 
συχνότητα στα ελληνικά χωράφια.

Πλατύφυλλα

Η συνεχή χρήση ενός ζιζανιοκτόνου 
προκαλεί την μελλοντική αχρηστία 
του με οικονομικές όσο και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επιπτώσεις
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Quelex® ΝΕΟ
Η καλλιέργειά σου, το 
μέλλον μας
Μεταφυτρωτικό εκλεκτι-
κό διασυστηματικό ζιζανι-

οκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλ-
λων ζιζανίων σε σιτηρά. Συνδυασμός δυο 
δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο 
δράσης, το Florasulam (10,31%) που παρε-
μποδίζει τη δράση του ενζύμου οξεικογα-
λακτική συνθετάση (ALS) και το Halauxifen-
methyl (11,20%), ΑrylexTM active, που μι-
μείται τη δράση της αυξητικής ορμόνης 
των ζιζανίων. 
Προκαλεί τη διατάραξη της φυσιολογικής 
ανάπτυξης των ζιζανίων, ιδιαίτερα κατά 
τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης. 
Το Quelex® αποτελεί τη νέα λύση για τον 
έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων, ακό-
μη και ενάντια σε ανθεκτικούς πληθυσμούς 
των Galium aparine και Papaver rhoeas. 
Η ανάπτυξη των ζιζανίων διακόπτεται και 
οδηγούνται στην νέκρωση. 
Ο χρόνος νέκρωσης ποικίλει από λίγες μέ-
ρες έως κάποιες εβδομάδες, ανάλογα με το 
είδος των ζιζανίων και των καιρικών συν-
θηκών. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε δι-
άστημα 4-6 εβδομάδων. 

ΑΑΔΑ 70431 21/9/2021

Primus® Perfect
Σκληρό με τα ζιζάνια, φι-
λικό με την καλλιέργεια
Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο για την αντι-

μετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χει-
μερινά σιτηρά. Το Primus® Perfect είναι 
ένας μοναδικός συνδυασμός δύο δραστι-
κών ουσιών με διαφορετικό και συμπλη-
ρωματικό τρόπο δράσης, το Florasulam 
(2,5%)  και το Clopyralid (30%).

ΑΑΔΑ 70150 30/3/2016

CrossbowΤΜ 600 EC
Ισχυρή δράση, γρήγο-
ρα αποτελέσματα
Εκλεκτικό, διασυστηματι-

κό ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση πλα-
τύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιτα-
ριού, κριθαριού και αραβόσιτου. Περιέχει 
τη δραστική ουσία 2,4-D (60%).

ΑΑΔΑ 7995 29/10/2012

BroadwayΤΜ 85 WG
Ένα σκεύασμα δύο στόχοι
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, με διασυ-

στηματική δράση για τον έλεγχο πλατυφύλ-
λων και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό και 

μαλακό σιτάρι. Το BroadwayΤΜ 85 WG αποτε-
λεί μίγμα των δραστικών ουσιών Florasulam 
(1,4%) και Pyroxsulam (7,1%) παρέχοντας λύ-
σεις για ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων.

ΑΑΔΑ 7967 28/12/2011

CorelloΤΜ 75 WG
Μικρή ποσότητα δρα-
στικής, μεγάλα αποτε-
λέσματα

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο 
για την καταπολέμηση αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και 
μαλακό σιτάρι.
Το CorelloΤΜ 75 WG περιέχει τη δραστική 
ουσία Pyroxsulam (7,5%) και δίνει λύσεις 
έναντι δυσεξόντοτων ζιζανίων όπως η α-
γριοβρώμη και ο βρώμος.

ΑΑΔΑ 70361 20/11/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιού-

νται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα 

και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, 

καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

TM ® ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΗΜΆΤΆ ΤΗΣ CORTEVA AGRISCIENCE 
ΚΆΙ ΤΩΝ ΣΎΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΆΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ. 
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Πλήρης προστασία με νέες λύσεις 
από την CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ 
Πέντε προϊόντα για την αντιμετώπιση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά

Quelex® 
Είναι το νέο

μεταφυτρωτικό 
εκλεκτικό διασυστηματικό 

ζιζανιοκτόνο για 
την καταπολέμηση 

πλατύφυλλων ζιζανίων 
σε σιτηρά. Το Quelex® 
αποτελεί τη νέα λύση 
για τον έλεγχο των 

πλατύφυλλων ζιζανίων, 
ακόμη και ενάντια σε 

ανθεκτικούς πληθυσμούς 
των Galium aparine και 

Papaver rhoeas



ΤΗΣ ΜΆΤΙΝΆΣ ΜΠΆΚΟΎΡΗ * 

Τα σιτηρά ανήκουν στα φυτά μεγάλης 
καλλιέργειας και αποτελούν από τα βα-
σικότερα γεωργικά προϊόντα, καθώς εύ-
κολα μπορεί να αναλογιστεί κανείς την 
πολλαπλή χρήση αυτών των προϊόντων 
και ιδιαίτερα για τη διατροφή του αν-
θρώπου.  

Μία από τις σημαντικότερες προκλή-
σεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Έλλη-
νας παραγωγός για την παραγωγή ποιο-
τικών και υψηλής απόδοσης σιτηρών εί-
ναι η αντιμετώπιση των ζιζανίων. 

Τα ζιζάνια, είναι φυτά που αναπτύσ-
σονται παράλληλα με την καλλιέργεια, 
τα οποία είναι ανεπιθύμητα, καθώς η πα-
ρουσία τους μπορεί να επηρεάσει αρνη-
τικά την ανάπτυξη και την απόδοση των 
καλλιεργειών, δεδομένου ότι κατανα-
λώνουν τους ίδιους πόρους όπως νερό, 
θρεπτικά συστατικά, ηλιακό φως και φι-
λοξενούν έντομα και μύκητες. 

Ωστόσο η αντιμετώπιση των ζιζανίων, 
αποτελεί πολλές φορές πρόκληση για 
τους παραγωγούς, εξαιτίας της ανθεκτι-
κότητας που αναπτύσσουν τα τελευταία 
χρόνια, έναντι των ζιζανίων. 

Αυτό οφείλεται στη φυσική εξελικτική 
διαδικασία κατά τη οποία, όταν εφαρμό-
ζονται ζιζανιοκτόνα, εξοντώνονται τα ευ-
αίσθητα ζιζάνια, αλλά κάποια εναπομεί-
ναντα ανθεκτικά ζιζάνια επιβιώνουν και 
αναπαράγονται.

Η UPL εργάζεται διαρκώς, ώστε να βελ-
τιώσει τα προϊόντα της και να δημιουρ-
γήσει νέα καινοτόμα ζιζανιοκτόνα, που 
θα αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη αν-
θεκτικότητα των ζιζανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει το προϊ-
όν PHYTON® . Το PHYTON είναι ένα νέο 
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση των 
πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά. Πε-
ριέχει τη δραστική ουσία Metsulfuron-
methyl και τη νέα, για την καλλιέργεια, 
δραστική ουσία Bensulfuron-methyl.

Κατηγορία και τρόπος δράσης
Το PHYTON είναι εκλεκτικό διασυστη-

ματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για 
την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζα-
νίων στα σιτηρά. 

Μίγμα δύο δραστικών  ουσιών της ομάδας 
των σουλφονυλουριών, δρα αναστέλλοντας 
το ένζυμο Ακετογαλακτική συνθετάση (ALS).

Το PHYTON απορροφάται κυρίως από 
τα φύλλα και δευτερευόντως από τις ρί-
ζες των ζιζανίων και στη συνέχεια μετα-
φέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με 
τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά 
τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολε-
μούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει 
και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να 
εμφανίζονται. 

Τα συμπτώματα είναι ορατά 2-3 εβδομά-
δες μετά την εφαρμογή. Πλήρης νέκρω-
ση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων 

Φάσμα δράσης 
 Σιτάρι. 
 Κριθάρι. 

 Σίκαλη. 
 Για χειμερινές 

και ανοιξιάτικες καλλιέργειες.

Πλεονεκτήματα
 Νέα, μοναδική δραστική ουσία: 

Bensulfuron-methyl
 Καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.
 Αποτελεσματικό έναντι της κολλητσίδας.
 Άριστη συνδυαστικότητα.  

Η UPL στέκεται δίπλα στις απαιτητι-
κές ανάγκες των παραγωγών, δημιουρ-
γώντας  καινοτόμα προϊόντα και λύσεις! 

*DIGITAL COMMUNICATION, 
UPL HELLAS 
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Νέο ζιζανιοκτόνιο PHYTON της UPL  
με μίγμα δύο δραστικών ουσιών    
Κατάλληλο για χειμερινές και ανοιξιάτικες καλλιέργειες, για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων

Με δύο δραστικές
Το PHYTON είναι ένα νέο 

ζιζανιοκτόνο που Περιέχει τη 
δραστική ουσία Metsulfuron-

methyl και τη νέα, για την 
καλλιέργεια, δραστική ουσία 

Bensulfuron-methyl.
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ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΎ ΤΕΓΟΎ*  

Η ζημιά που προκαλούν τα ζιζά-
νια στη καλλιέργεια των σιτηρών 
εξαιτίας του ανταγωνισμού τους 
για θρεπτικά στοιχεία, νερό και 
φως, είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους βιοτικούς περιορι-
σμούς στην τελική τους παραγω-
γή. Ο ανταγωνισμός είναι εντονό-
τερος όταν η καλλιέργεια βρίσκε-
ται σε νεαρό στάδιο και τα φυτά 
δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

Η καθόλου ή μη έγκαιρη κατα-
πολέμηση των ζιζανίων έχει τις ε-
ξής συνέπειες:

 Μείωση της παραγωγής.
 Υποβάθμιση της ποιότητας 

των προϊόντων.
 Αύξηση του κόστους παρα-

γωγής.
 Τα ζιζάνια να γίνονται ξενι-

στές επιβλαβών εντόμων και α-
σθενειών.

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης, έχοντας 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
φυτοπροστασίας για την κατα-
πολέμηση των ζιζανίων των σι-
τηρών, προτείνει τα ακόλουθα 
ζιζανιοκτόνα:

 CARMINA MAX: Μίγμα δυο 

δραστικών ουσιών Chlorotolurom 
και Diflufenican) με συμπληρω-
ματικό και συνεργιστικό τρόπο 
δράσης για τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της ήρας και ευρέως φά-
σματος πλατύφυλλων ζιζανίων 
στα σιτηρά.

 SARACEN® SC: Διασυστημα-
τικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 
με βάση το Florasulam για την κα-
ταπολέμηση της κολλητσίδας και 
άλλων ετήσιων πλατύφυλλων ζι-
ζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών.

 SWORD® 240EC: Εκλεκτικό 
διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλ-
λώματος με βάση το Clodinafop- 
propargyl για την καταπολέμη-
ση της αγριοβρώμης, της ήρας 
και άλλων αγρωστωδών ζιζανί-
ων στο σιτάρι.  

 LENTEMUL® 60SL: Μεταφυ-
τρωτικό διασυστηματικό, εκλεκτι-
κό ζιζανιοκτόνο με βάση το 2,4-
D οξύ, για την καταπολέμηση του 
άγριου σιναπιού, του κίρσιου και 
άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων 
στα σιτηρά.

 LIMPCA® FORTE 50 SL: Με-
ταφυτρωτικό διασυστηματικό, ε-
κλεκτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το 
MCPA οξύ για την καταπολέμηση 

της παπαρούνας και άλλων πλα-
τύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

 CIRRAN® SL: Ο συνδυασμός 
που «εξοντώνει» τα σημαντικό-
τερα πλατύφυλλα ζιζάνια!

Το CIRRAN® είναι διασυστη-
ματικό εκλεκτικό μεταφυτρωτι-
κό ζιζανιοκτόνο, για την κατα-
πολέμηση πλατύφυλλων ζιζανί-
ων στα σιτηρά.

Είναι προϊόν έρευνας και ανά-
πτυξης της Nufarm, που συνδυ-
άζει  δυο ευρέως χρησιμοποιού-
μενα μόρια στην καταπολέμηση 
των πλατύφυλλων ζιζανίων.

Παρουσιάζει χαμηλή πτητικό-
τητα λόγω της μορφής άλατος δι-
μεθυλαμίνης των οξέων που περι-
έχει, μειώνοντας έτσι τις απώλει-
ες και το φαινόμενο «drift» κατά 
την εφαρμογή.

Εμφανίζει ενισχυμένη δράση 
στα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια, 
λόγω της παρουσίας του MCPA 
στο μίγμα.

*ΎΠΕΎΘΎΝΟΣ ΆΝΆΠΤΎΞΗΣ 
ΚΆΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & MKT ΦΎΤΩΝ 
ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΆΛΛΙΕΡΓΕΙΆΣ

Δοκιμασμένα προϊόντα 
ζιζανιοκτονίας σιτηρών  
από Κ&Ν Ευθυμιάδης
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή

Νεαρό στάδιο
Ο ανταγωνισμός είναι 
εντονότερος όταν η 

καλλιέργεια βρίσκεται σε 
νεαρό στάδιο και τα φυτά 

δεν έχουν αναπτυχθεί 
πλήρως






