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Το PLEDGE® 50 WP είναι ζιζανιοκτόνο επαφής με δραστική ουσία το flumioxazin. 
Απορροφάται από τους ιστούς και τα νεαρά φύλλα των ζιζανίων και χρησιμοποιείται 
προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. 

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. ΑAΔΑ: 7938 
29-7-2010 Τροπ. Τπυργ. Αποφ: 12256/321001- 04.12.2020

Καθαρισμός του βυτίου ψεκασμού 

Το PLEDGE® διαθέτει α) Προφυτρωτική Δράση: Ελέγχει από σπόρο τα ζιζάνια, κρα-
τώντας το έδαφος καθαρό για μεγάλο χρονικό διάστημα β) Μεταφυτρωτική δράση: 
Ελέγχει με άμεση ξήρανση νεαρά φυτρωμένα ζιζάνια, μεγέθους έως 4 φύλλων. Σε 
ζιζάνια μεγαλύτερα των 4 φύλλων το PLEDGE® θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα μετα-
φυτρωτικό ζιζανιοκτόνο π.χ. ROUNDUP®, RODEO®. 

Το PLEDGE® μπορεί να ψεκασθεί καθολικά ή γραμμικά κάτω από την κόμη των δέν-
δρων όλη την καλλιεργητική περίοδο. Για παράδειγμα, τους καλοκαιρινούς μήνες, το 
PLEDGE® διατηρεί καθαρό από ζιζάνια το έδαφος και οι ρίζες των δένδρων αξιοποι-
ούν πιο αποτελεσματικά υγρασία και λιπάσματα, ενώ τους φθινοπωρινούς μήνες το 
PLEDGE® διατηρεί το έδαφος καθαρό από ζιζάνια για όλο το διάστημα της συγκομιδής 
και έως νωρίς την άνοιξη, με αποτέλεσμα να γίνεται απρόσκοπτα η συγκομιδή και να 
είναι πιο αποτελεσματική η διασπορά και απορρόφηση λιπασμάτων από τα δένδρα. 
Ταυτόχρονα μειώνεται η υπερβολική υγρασία και η έκθεση των καρπών σε ασθένειες.

Α. Διάρκεια στη Ζιζανιοκτονία: Διατηρεί καθαρό το έδαφος κάτω από τα δένδρα για αρκετούς μήνες και έτσι οι ρίζες απορ-
ροφούν τα λιπάσματα και το νερό χωρίς τον διαρκή ανταγωνισμό των ζιζανίων. Παράλληλα διευκολύνονται όλες οι καλλιεργητι-
κές εργασίες όπως η συγκομιδή και η διασπορά λιπασμάτων και αποφεύγονται οι ευνοϊκές συνθήκες για αναπτυξη ασθενειών. 

Β. Ενίσχυση της δράσης glyphosate: Με την προσθήκη του PLEDGE®, καταπολεμούνται αποτελεσματικότερα 
δύσκολοεξόντωτα ζιζάνια όπως π.χ Μολόχα, Αντράκλα κ.α. και ταυτόχρονα όλα τα ζιζάνια ξεραίνονται πιο γρήγορα.

Ευαίσθητα Ζιζάνια: Βλήτα, 
Ανθέμιδα, Αγριοβρώμη, 
Καψέλλα, Κεράστιο, 
Λουβουδιές, Κίρσιο, 
Μουχρίτσα, Γεράνια, Κοινό 
Ηλιοτρόπιο, Αγριοκρίθαρο, 
Δωδεκάνθι, Ήρα, Μολόχα, 
Κοινή παπαρούνα, Φάλαρη, 
Κοινή πόα, Αντράκλα, 
Ζωχός, Μαρτιάκος, 
Σισύμπριο, Στύφνος, 
Στελλάρια, Τριβόλι, 
Τσουκνίδα, Βερόνικα. 

6 μήνες μετά από εφαρμογή 
PLEDGE® + ROUNDUP®

Πριν την εφαρμογή Αψέκαστος μάρτυρας συγκριτικά με ψεκασμένο με PLEDGE® + ROUNDUP®

Πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζετε τα ψεκαστικά μέσα 

(βυτίο, σωληνώσεις και μπεκ) όχι μόνό με νερό, αλλά με το ειδικό καθαριστικό 
βυτίου VEGENEt ή με διάλυμα οικιακής αμμωνίας, σύμφωνα με την ετικέτα. 

!

Οδηγίες Εφαρμογής στα εσπεριδοειδή

Πλεονεκτήματα ζιζανιοκτονίας με PLEDGE®

Διάρκεια Δράσης:

Γενική Δόση:

Αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο:

Για εφαρμογή με ψεκαστήρα υπερχαμηλού όγκου χρησιμοποιείστε 
ένα υδατοδιαλυτό σακουλάκι των 80 γρ. για 1 εως 1,5 στρέμμα

Διάρκεια προστασίας τουλάχιστον 4 μήνες. Όσο αυξάνει η δόση τόσο αυξάνει και η 
υπολειμματική διάρκεια.

30 - 80 γρ/στρ. 

2 (ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 μήνες) 14 ημέρες
Τελευταία επέμβαση 
πριν την συγκομιδή:

Χρόνος, Τρόπος Εφαρμογής: Καταπολεμά:
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