
Το Διπλό χτύπημα 
στα πλατύφυλλα

(Ζαναντού)



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη
χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά 70364 (αρ. υπ. 12594/ 301450/ 10.12.2019)

Αποτελεί συνδυασμό δύο δραστικών ουσιών της ομάδας των σουλφονυλουριών του metsulfuron-
methyl και της νέας δραστικής ουσίας bensulfuron-methyl. Δρα αναστέλλοντας το ένζυμο ακετο-
γαλακτική συνθετάση (ALS). Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και δευτερευόντως από τις ρίζες των
ζιζανίων και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο από τον ανιόντα όσο και από τον κατιόντα χυμό. Μερικές
ημέρες 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.

Χρόνος εφαρμογής και Δόση.
Εφαρμογή μεταφυτρωτικά από την αρχή του αδελφώματος έως την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία
της καλλιέργειας (BBCH 20-39), με δόση 10 γραμ./στρέμμα και ψεκαστικό όγκο 20-40 λίτρα/στρέμμα. H
πίεση του ψεκαστικού μηχανήματος να είναι μέχρι 3 atm (45 psi) και τα μπέκ τύπου σκούπας. Καλύτερα
αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν εφαρμόζεται νωρίς, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων
(2-6 πραγματικά φύλλα) και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη.

(metsulfuron-methyl 4% + bensulfuron-methyl 50%)

Νέο Εκλεκτικό Διασυστηματικό Μεταφυτρωτικό 
Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων 
ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη). 

Κολλητσίδα Χαμομήλι Βερόνικα Παπαρούνα

Αθήνα: 1ο χλμ. Λ.Παιανίας-Μαρκοπούλου, 
Τ.Θ. 100, 19002, Τηλ: 210.6800.900

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ.1203, Ο.Τ.53Β, 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907

e-mail: info@hellafarm.gr  
www.hellafarm.gr

Ελέγχει σημαντικά 
πλατύφυλλα ζιζάνια 
με το συνδυασμό 
δύο δραστικών 
ουσιών.

Είναι σε μορφή 
υδατοδιαλυτών 
κόκκων με αποτέλεσμα 
την άριστη διαλυτότητα 
στο βυτίο ψεκασμού.

Αποτελεί αποτελεσματική
και οικονομική λύση 
ζιζανιοκτονίας για 
τα πλάτύφυλλα 
ζιζάνια.
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Καταπολεμούμενα Ζιζάνια.
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Λάμιο (Lamium purpureum), Χαμομήλι (Matricaria recutita), Στελλάρια 
(Stellaria media), Κολλητσίδα (Galium aparine), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), 
Βερόνικα (Veronica hederifolia).
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