
(Κατάνα)

Δύσκολα ζιζάνια 
Έλεγχο σπόρων
Μεγάλη διάρκειa

Aξιόπιστη λύση για 

Νεο  διασυσΤημαΤιΚό ΖιΖανιόΚΤόνό

✔ Προφυτρωτική και νωρίς 
μεταφυτρωτική δράση.

✔ διασυστηματική δράση.

✔ υψηλή αποτελεσματικότητα 
και σε δύσκολα ζιζάνια, 
π.χ. Κόνυζα ή Κυπαρισσάκι, 
Μολόχα, Ήρα.



Ελιά, ΕσπΕριδοΕιδή, άμπΕλι: Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, 
προτείνεται η εφαρμογή με το Katana® να γίνεται στο xρονικό διάστημα:

 Aπό μέσα Φθινοπώρου μέχρι μέσα Άνοιξης  

Ο στόχος είναι κατά το χρόνο εφαρμογής τα φυτρωμένα ζιζάνια να βρίσκονται στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης τους. Στο στάδιο αυτό ελέγχονται τα νεαρά ζιζάνια και ταυτόχρονα εμποδίζεται το φύτρωμα 
των νέων σπόρων ζιζανίων. Με την εφαρμογή αυτή, προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά, ελέγχο-
νται αποτελεσματικά και για σημαντικό χρονικό διάστημα τα κυριότερα ζιζάνια αυτών των καλλιερ-
γειών, συμπεριλαμβανομένων και των δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων όπως λ.χ. η Ήρα, η Κόνυζα, η Μολόχα 
κ.λπ. Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται νωρίς εκτός από τα φυτρωμένα ζιζάνια 
πρέπει να ψεκάζεται και το γυμνό (χωρίς ζιζάνια) έδαφος για να συνδυάζεται η μεταφυτρωτική δράση 
του Katana® με τη προφυτρωτική δράση του και στους σπόρους των ζιζανίων.

Χρόνος Eφαρμογής για όλες τις εγκεκριμένες καλλιέργειες

180 ημέρες μετά 
την εφαρμογή  

60 ημέρες μετά 
την εφαρμογή  



Τύπος ψεκαςΤήρα

16 λίτρων

υπερχαμηλού 
Όγκου 10 λίτρων 
(UlV)

αμπέλι

Μήκος γραΜΜής 
ψεκαςΜού

πλαΤος 
ψεκαςΜού

300 μέτρα

1 μέτρο

1000 μέτρα

Εσπεριδοειδή  - Ελιά

Μήκος γραΜΜής 
ψεκαςΜού

πλαΤος 
ψεκαςΜού

100  μέτρα

333 μέτρα

Katana¨ 25 WG
δοση Katana® 25WG  

ΑνΑ ψΕΚΑστηρΑ

3 γραμμάρια

10 γραμμάρια

• 10 - 20 γραμμάρια ανά στρέμμα (άμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή) με όγκο ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα 
ανά στρέμμα. προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη γραμμή φύτευσης.  

• στις μεταφυτρωτικές των ζιζανίων εφαρμογές στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για υπολειμμα-
τική δράση του ζιζανιοκτόνου προτείνεται ο συνδυασμός του Katana® σε χαμηλότερες δόσεις (από 6 - 8 γρ./
στρέμμα) με τις εγκεκριμένες δόσεις Roundup® Gold, Rodeo TF ή Roundup® Ultra. ή συνδυαστική δρά-
ση που διακρίνει τις δύο δραστικές ουσίες, είναι λόγω του διαφορετικού μηχανισμού δράσης με αποτέλεσμα 
να διευρύνεται το φάσμα των καταπολεμούμενων ζιζανίων.

• Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
• Να μην ψεκάζετε τα πράσινα τμήματα των καλλιεργειών (οφθαλμούς που έχουν ανοίξει, φύλλα, τσαμπιά, 

βλαστούς κ.λπ.) άμεσα ή έμμεσα.
• Στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, η εφαρμογή να γίνεται από το 4ο έτος της φύτευσης.
• Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο. • Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη.
• Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ελιά: 45 ημέρες, Εσπεριδοειδή: 45 ημέρες,  άμπέλι: 75 ημέρες

Γραμμική εφαρμογή Katana¨ με ψεκαστήρα πλάτης

3 μέτρα

Παρατηρήσεις

Γενική δοσολογία

50 ημέρες μετά 
την εφαρμογή  



35 ημέρες μετά 
την εφαρμογή   

Πριν την εφαρμογή

Αντιμετώπιση της κόνυζας με Katana® 25 WG

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. 
Α.A.K.A.: 70161 /27-5-2016, Yπ. Απόφαση Τροπ. Φάσματος Δράσης: 6601 / 64442 / 2-10-2017 

Αθήνα: Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, 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
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ΕυΑίσΘητΑ ζίζΑνίΑ:

Αγριοβρώμη*, Αιματόχορτο, 
Ήρα*, Σετάρια, Βλήτο*,  
Καψέλλα*, Πικρίς*, Λουβουδιά, 
Κόνυζα*, Πικραλίδα*, 
Αγριοκαρότο, Επιλόβιο, 
Βελονίδα, Γεράνι**, Μολόχα**, 
Μαρτιάκος, Σκαρολάχανο,  
Στελλάρια, Αγριοράδικο. 

ΠλΑτυφυλλΑ ζίζΑνίΑ Που 
ΑντίμΕτωΠίζοντΑί σΕ συνδυΑσμο μΕ 
Glyphosate***:

Τραχύ βλήτο, Καλεντούλα, Βελονίδα 
μαλακοειδής, Δωδεκάνθι, Μολόχα, 
Κοινή μολόχα,  Σκαρολάχανο, 
Οξαλίδα, Αντράκλα, Μαρτιάκος, 
Πολυετής ζωχός, Στελλάρια, 
Πολυετή τσουκνίδα, Βερόνικα.

μΕτρίωσ ΕυΑίσΘητΑ 
ζίζΑνίΑ:

Πόα ετήσια*, 
Αγριομάρουλο*, Ζωχοί.

Τα στάδια καταπολέμησης της κόνυζας με Katana¨ 25 WG

Katana¨ 25 WG Katana¨ 25 WG + Glyphosate

* Καταπολεμούνται καλύτερα προφυτρωτικά.  ** Καταπολεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά. *** Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια 
Malva spp. (Μολόχα) Portulaca oleracea (Αντράκλα) και Urtica spp. (Τσουκνίδα) η δόση του Glyphosate στο μείγμα βυτίου μπο-
ρεί να αυξηθεί σε 144 γρ. δ.ο. ανά στρέμμα ψεκαζόμενης έκτασης ανάλογα με το στάδιο αναπτυξής τους.

Προφυτρωτικά στάδιο έναρξης ανάπτυξης κεντρικού βλαστού

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια


