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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΙΤΗΡΩΝ

Η εναλλαγή
σκευασμάτων
δίνει τη λύση

Νέες λύσεις και μίγματα ουσιών προσφέρουν
οι εταιρείες για μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία
ΤOY ΓΙΆΝΝΗ ΡΟΎΠΑ

roupas@agronews.gr

Σε μία σύνθετη καλλιεργητική απόφαση έχει
εξελιχθεί η ζιζανιοκτονία στα χειμερινά σιτηρά της χώρας μας, η ορθή εφαρμογή της οποίας απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Δεν είναι μόνο οι ανθεκτικότητες που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι καλλιεργητές
εν μέσω της μεταφυτρωτικής εφαρμογής ζιζανιοκτόνων, αλλά και οι νέες διαμορφούμενες κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν τη
μορφολογία, τη φυσιολογία και τη βιολογία
των ζιζανίων, καθιστώντας τη σωστή επιλογή ζιζανιοκτόνου ως μία κρίσιμη απόφαση
για την τύχη της παραγωγής τους.
Πρώτα, ο παραγωγός θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα είδη ζιζανίων που αντιμετωπίζει,
αν έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα και ποια
είναι αυτή (π.χ απλή, διασταυρωτή, πολλαπλή) και αν υπάρχει ευχέρεια χρόνου για το
στάδιο εφαρμογής. Από τα σηµαντικότερα
και συνήθη ζιζάνια στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών ήδη 5 από αυτά έχει βρεθεί ότι 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 φάλαρη (phalaris brachystachys και phalaris
paradoxa). Τα μέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης της ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τον
ομότιμο καθηγητή Ζιζανιολογίας του ΑΠΘ,
Ηλία Ελευθεροχωρινό είναι:
Μη συνεχής χρήση (<3 έτη) ίδιου ζιζανιοκτόνου.
Χρήση ζιζανιοκτόνου στη συνιστώμενη δόση.
Εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Χρήση μιγμάτων ζιζανιοκτόνων.
Βαθύ όργωμα ανά τριετία.
Εφαρμογή αμειψισποράς.
Συνδυασμένη χρήση μεθόδων.

Παπαρούνα
Ήρα
Φάλαρη
Άγριο σινάπι
Αγριοβρώµη

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ
ΖΙΖΑΝΙΑ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΩΡΑΦΙ

Μεγαλύτερη επιτυχία
Η μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία
αποτελεί την κατασταλτική μέθοδο
με τα μεγαλύτερα
ποσοστά επιτυχίας
Μέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης ανθεκτικών ζιζανίων.
Αλλαγή του ζιζανιοκτόνο όταν είναι
αποτελεσματικό.
Παράλληλα, για αύξηση της αποτελεσµατικότητας και µείωση των εξόδων και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, ο παραγωγός
θα πρέπει να «διαβάζει» το χωράφι του, εντοπίζοντας µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια τα σηµεία που βρίσκονται οι ζιζανιολογικοί πληθυσµοί και να προβαίνει σε εστιασµένους ψεκασµούς. Σ’ αυτή του την προσπάθεια, ο καλλιεργητής µπορεί να εκµεταλλευτεί εργαλεία της ευφυούς γεωργίας
(γεωργία ακριβείας), όπως drones και προσαρτηµένα στο τρακτέρ συστήµατα GPS και
GIS. Σε κάθε περίπτωση, η άσκοπη εφαρµογή ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να αποφεύγεται.
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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 ΡΟΎΠΑ

roupas@agronews.gr

Στην ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων
στα χειμερινά σιτηρά, ο καλλιεργητής αναθεωρεί τη στρατηγική του σε ετήσια βάση
συνδυάζοντας χηµική καταπολέµηση και
καλλιεργητικά µέτρα, σχεδιάζοντας με βάση τη γνώση του ιστορικού της παρουσίας ζιζανίων στο χωράφι, του κύκλου ζωής τους και του πληθυσμού τους. Η χρήση των ζιζανιοκτόνων πρέπει να σχεδιάζεται με μεγάλη προσοχή, ενώ η διατήρηση
καλλιεργητικού ημερολογίου από πλευράς παραγωγού θα του επιτρέψει να κάνει τις σωστές επιλογές. Η ολοκληρωμένη διαχείριση περιλαμβάνει επίσης προφυτρωτικές επεμβάσεις µε ζιζανιοκτόνα
ή/και με καλλιεργητικές µεθόδους, όπως
η ψευδοσπορά, το βαθύ όργωµα και πρόγραµµα αµειψισποράς, ενώ οι διορθωτικές
επεμβάσεις (όπως σωστοί τοπικοί επαναψεκασμοί σε περίπτωση λάθους) δεν θα
πρέπει να θεωρούνται ταμπού.
Ως επιτυχημένο κρίνεται ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των ζιζανίων όταν πε-

ριορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του
ανταγωνισμού με την καλλιεργούμενη
ποικιλία, δεν σπαταλά οικονομικούς πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
εναλλακτικά με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα δεν ευνοεί την
εμφάνιση ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιημένα ζιζανιοκτόνα.
Στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών,
πιο συχνά απαντώνται από τα αγρωστώδη ζιζάνια τα: αγριοβρώµη, ήρα, φάλαρη, βροµός και αλεπονουρά, ενώ από τα
πλατύφυλλα: παπαρούνα, άγριο σινάπι,
κολλιτσίδα, κίρσιο, στελλάρια, χαµοµήλι
και πολυκόµπι. Το άγριο σινάπι και η παπαρούνα αποτελούν τα πλατύφυλλα ζιζάνια που συναντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα στα ελληνικά χωράφια, ενώ η αγριοβρώμη, η ήρα και η φάλαρη θεωρούνται 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 μέγιστο αρνητικό αντίκτυπο στην καλλιέρ-

ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΚΡΙΣΙΜΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

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

Αγροστώδη

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

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

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ %

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

Επιπτώσεις

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

ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΣΕΠΤ.ΙΑΝ

ΦΕΒΡ.ΜΑΡ

ΑΠΡΜΑΗΣ

ΙΟΥΝΑΥΓ

γεια. Η περίοδος αυτή καλείται «κρίσιμη
περίοδος», κατά τη διάρκεια της οποίας
το χωράφι θα πρέπει να διατηρείται καθαρό από ζιζάνια (άρα ο ψεκασμός να έχει προηγηθεί), ώστε να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη ανάπτυξη της καλλιέργειας
δίχως ανταγωνισμό. Στην περίπτωση του
σιταριού, μελέτες αναφέρουν πως η παρουσία ζιζανίων στο χωράφι μεταξύ της
12ης και 24ης ηµέρας µετά την έκπτυξη των φυτών της καλλιέργειας αποτελεί προάγγελο κακής παραγωγικά χρονιάς με μεγάλες απώλειες στην στρεμματική απόδοση.

Εντείνονται τα φαινόμενα
ανθεκτικότητας
Τα τελευταία χρόνια, η τακτική στην
χώρα μας της συνεχής χρήσης του ίδιου
ζιζανιοκτόνου, σε μεγάλες δόσεις με παράλληλη ακαλλιέργεια ή ελάχιστη εδαφική κατεργασία, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και εντείνει τα φαινόμενα ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρει ο Δρ. Θωμάς Γιτσόπουλος, Ερευνητής Ζιζανιολογίας στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι καλλιεργητές έχουν στραφεί για την περίπτωση της
ήρας σε καλλιέργειες σίτου την τελευταία
τριετία, στην αποκλειστική εφαρμογή προφυτρωτικών (ή πολύ νωρίς μεταφυτρωτικών) ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης από τα κλασσικά ζιζανιοκτόνα σιτηρών.
Η στροφή αυτή μπορεί μεν να επιτυγχάνει τον άμεσο έλεγχο του πληθυσμού
της ήρας, αλλά ουσιαστικά προκαλεί την
μελλοντική αδυναμία ελέγχου του ζιζανίου από τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, περιορίζοντας τις δυνατές επιλογές για την
αντιμετώπισή τους, με την απώλεια ενός
ζιζανιοκτόνου σε συνδυασμό με την αναγκαστική επιλογή κάποιου άλλου, να συνεπάγεται τελικώς τόσο αρνητικές οικονομικές όσο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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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® ΝΕΟ
Η καλλιέργειά σου, το
μέλλον μας
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά. Συνδυασμός δυο
δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο
δράσης, το Florasulam (10,31%) που παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (ALS) και το Halauxifenmethyl (11,20%), ΑrylexTM active, που μιμείται 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, ακόμη 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 μέρες έως κάποιες εβδομάδες, ανάλογα με το
είδος των ζιζανίων και των καιρικών συνθηκών. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
ΑΑΔΑ 70431 21/9/2021

Primus® Perfect
Σκληρό με τα ζιζάνια, φιλικό με την καλλιέργεια
Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινά σιτηρά. Το Primus® Perfect είναι
ένας μοναδικός συνδυασμός δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικό και συμπληρωματικό τρόπο δράσης, το Florasulam
(2,5%) και το Clopyralid (30%).
ΑΑΔΑ 70150 30/3/2016
CrossbowΤΜ 600 EC
Ισχυρή δράση, γρήγορα αποτελέσματα
Εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, 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 διασυστηµατική δράση για τον έλεγχο πλατυφύλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό και

μαλακό σιτάρι. Το BroadwayΤΜ 85 WG αποτελεί μίγμα των δραστικών ουσιών Florasulam
(1,4%) και Pyroxsulam (7,1%) παρέχοντας λύσεις για ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων.
ΑΑΔΑ 7967 28/12/2011

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

CorelloΤΜ 75 WG
Μικρή ποσότητα δραστικής, μεγάλα αποτελέσματα
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 αγριοβρώμη και ο βρώμος.
ΑΑΔΑ 70361 20/11/2019
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται 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 ΣΉΜΑΤΑ ΤΗΣ CORTEVA AGRISCIENCE
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΤΗΣ.
© 2022 CORTEVA
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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

ΤΗΣ ΜΑΤΊΝΑΣ ΜΠΑΚΟΎΡΗ *
Τα σιτηρά ανήκουν στα φυτά μεγάλης
καλλιέργειας και αποτελούν από τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα, καθώς εύκολα μπορεί να αναλογιστεί κανείς την
πολλαπλή χρήση αυτών των προϊόντων
και ιδιαίτερα για τη διατροφή του ανθρώπου.
Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας παραγωγός για την παραγωγή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης σιτηρών είναι η αντιμετώπιση των ζιζανίων.
Τα ζιζάνια, είναι φυτά που αναπτύσσονται παράλληλα με την καλλιέργεια,
τα οποία είναι ανεπιθύμητα, καθώς η παρουσία τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη και την απόδοση των
καλλιεργειών, δεδομένου ότι καταναλώνουν τους ίδιους πόρους όπως νερό,
θρεπτικά συστατικά, ηλιακό φως και φιλοξενούν έντομα και μύκητες.
Ωστόσο η αντιμετώπιση των ζιζανίων,
αποτελεί πολλές φορές πρόκληση για
τους παραγωγούς, εξαιτίας της ανθεκτικότητας που αναπτύσσουν τα τελευταία
χρόνια, έναντι των ζιζανίων.
Αυτό οφείλεται στη φυσική εξελικτική
διαδικασία κατά τη οποία, όταν εφαρμόζονται ζιζανιοκτόνα, εξοντώνονται τα ευαίσθητα ζιζάνια, αλλά κάποια εναπομείναντα ανθεκτικά ζιζάνια επιβιώνουν και
αναπαράγονται.
Η UPL εργάζεται διαρκώς, ώστε να βελτιώσει τα προϊόντα της και να δημιουργήσει νέα καινοτόμα ζιζανιοκτόνα, που
θα αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ανθεκτικότητα των ζιζανίων.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει το προϊόν PHYTON® . Το PHYTON είναι ένα νέο
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση των
πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά. Περιέχει τη δραστική ουσία Metsulfuronmethyl και τη νέα, για την καλλιέργεια,
δραστική ουσία Bensulfuron-methyl.

Κατηγορία και τρόπος δράσης
Το PHYTON είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για
την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων 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 ρίζες των ζιζανίων και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με
τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά
τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει
και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να
εμφανίζονται.
Τα συμπτώματα είναι ορατά 2-3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων

Φάσμα δράσης
Σιτάρι.
Κριθάρι.

Σίκαλη.
Για χειμερινές
και ανοιξιάτικες καλλιέργειες.

Πλεονεκτήματα

Με δύο δραστικές
Το PHYTON είναι ένα νέο
ζιζανιοκτόνο που Περιέχει τη
δραστική ουσία Metsulfuronmethyl και τη νέα, για την
καλλιέργεια, δραστική ουσία
Bensulfuron-methyl.

Νέα, μοναδική δραστική ουσία:
Bensulfuron-methyl
Καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.
Αποτελεσματικό έναντι της κολλητσίδας.
Άριστη συνδυαστικότητα.
Η UPL στέκεται δίπλα στις απαιτητικές ανάγκες των παραγωγών, δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα και λύσεις!
*DIGITAL COMMUNICATION,
UPL HELLAS
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ZIZANIOKTONIAΣΙΤΗΡΩΝ

Δοκιμασμένα προϊόντα
ζιζανιοκτονίας σιτηρών
από Κ&Ν Ευθυμιάδης
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή
ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΤΈΓΟΥ*
Η ζημιά που προκαλούν τα ζιζάνια στη καλλιέργεια των σιτηρών
εξαιτίας του ανταγωνισμού τους
για θρεπτικά στοιχεία, νερό και
φως, είναι ένας από τους σημαντικότερους βιοτικούς περιορισμούς στην τελική τους παραγωγή. Ο ανταγωνισμός είναι εντονότερος όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε νεαρό στάδιο και τα φυτά
δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.
Η καθόλου ή μη έγκαιρη καταπολέμηση των ζιζανίων έχει τις εξής συνέπειες:
Μείωση της παραγωγής.
Υποβάθμιση της ποιότητας
των προϊόντων.
Αύξηση του κόστους παραγωγής.
Τα ζιζάνια να γίνονται ξενιστές επιβλαβών εντόμων και ασθενειών.
Η Κ&Ν Ευθυμιάδης, έχοντας
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση των ζιζανίων των σιτηρών, προτείνει τα ακόλουθα
ζιζανιοκτόνα:
CARMINA MAX: Μίγμα δυο

δραστικών ουσιών Chlorotolurom
και Diflufenican) με συμπληρωματικό και συνεργιστικό τρόπο
δράσης για τον αποτελεσματικό
έλεγχο της ήρας και ευρέως φάσματος πλατύφυλλων ζιζανίων
στα σιτηρά.
SARACEN® SC: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
με βάση το Florasulam για την καταπολέμηση της κολλητσίδας και
άλλων ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών.
SWORD® 240EC: Εκλεκτικό
διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος με βάση το Clodinafoppropargyl για την καταπολέμηση της αγριοβρώμης, της ήρας
και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι.
LENTEMUL® 60SL: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το 2,4D οξύ, για την καταπολέμηση του
άγριου σιναπιού, του κίρσιου και
άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων
στα σιτηρά.
LIMPCA® FORTE 50 SL: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το
MCPA οξύ για την καταπολέμηση

Νεαρό στάδιο
Ο ανταγωνισμός είναι
εντονότερος όταν η
καλλιέργεια βρίσκεται σε
νεαρό στάδιο και τα φυτά
δεν έχουν αναπτυχθεί
πλήρως

της παπαρούνας και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.
CIRRAN® SL: Ο συνδυασμός
που «εξοντώνει» τα σημαντικότερα πλατύφυλλα ζιζάνια!
Το CIRRAN® είναι διασυστηματικό εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.
Είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Nufarm, που συνδυάζει δυο ευρέως χρησιμοποιούμενα μόρια στην καταπολέμηση
των πλατύφυλλων ζιζανίων.

Παρουσιάζει χαμηλή πτητικότητα λόγω της μορφής άλατος διμεθυλαμίνης των οξέων που περιέχει, μειώνοντας έτσι τις απώλειες και το φαινόμενο «drift» κατά
την εφαρμογή.
Εμφανίζει ενισχυμένη δράση
στα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια,
λόγω της παρουσίας του MCPA
στο μίγμα.
*ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ, ΤΕΧΝΙΚΉΣ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ & MKT ΦΥΤΏΝ
ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ

ΤΑΝΕΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013
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