
Προφυτρωτικο Zιζανιοκτονο

Το ΝΕο 
ZιζαΝιοκΤοΝο 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
και ΠΑντοΣ ΚΑΙΡου 

τωΡΑ ΚΑΙ Στο βΑΜβΑΚΙ



Το ζιζανιοκτόνο Pledge® 50 WP με δραστική ουσία το flumioxazin, είναι μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο με 
κυρίως προφυτρωτική δράση εναντίον ετήσιων πλατύφυλλων και αγροστωδών ζιζανίων όπως μεταξύ άλλων 
Aγριοντοματιά (Στύφνος), Λουβουδιά, Βλήτα, Μουχρίτσα, Σετάριες, Γαλατσίδα, Αντράκλα, Πολυκόμπι, 
Μολόχα, Κίρσιο και Κόνυζα.

Το Pledge® έχει οριστική έγκριση στη χώρα μας σε καλλιέργειες Αμπέλου, Ελιάς και Εσπεριδοειδών. 
Πρόσφατα (19.02.2021) έλαβε έγκριση κατά παρέκκλιση διάθεσης στην αγορά 120 ημερών και στην καλλιέργεια 
του Βαμβακιού για την καταπολέμηση ενός δύσκολου ζιζανίου του Αγριοϊβίσκου.

Ο διαφορετικός τρόπoς δράσης 
του Pledge® στα ζιζάνια:
Όταν ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους ενός καλά ψιλοχωματι-
σμένου χωραφιού, δημιουργεί ένα φιλμ. Τα ζιζάνια που φυτρώνουν 
και έρχονται σε επαφή με αυτό το ζιζανιοκτόνο φιλμ του Pledge®, 
δεν μπορούν να φωτοσυνθέσουν και ξηραίνονται.

Αθήνα: 1ο χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου 
Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

Το Pledge® ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους πριν ή μετά τη σπορά και πριν το φύτρωμα του βαμβακιού, σε 
όσο το δυνατόν ψιλοχωματισμένο έδαφος. 

Δόση Εφαρμογής: 10 γρ ανά στρέμμα με Όγκο Ψεκαστικού Διαλύματος 30-40 λίτρα ανά στρ.

Το Pledge® μετά την εφαρμογή του να μην ενσωματώνεται μηχανικά

• Εάν κατά την εφαρμογή υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια σε νεαρό στάδιο (2-4 φύλλα) θα καταπολεμηθούν επίσης.
• Διάρκεια προστασίας: τουλάχιστον 2 μήνες.
• Nα μην γίνεται σκάλισμα ή επιφανειακή καλλιέργεια του εδάφους μετά την εφαρμογή του Pledge® γιατί θα μειώσει τη 
διάρκεια ζιζανιοκτονίας λόγω διατάραξης του ζιζανιοκτόνου φιλμ.

Στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PLEDGE 50 WP έχει χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (Από 19.02.2021 - 18.06.2021) για την αντιμετώπιση του ζιζανίου αγριοϊβίσκου (Hibiscus 
trionum) στην καλλιέργεια του βαμβακιού εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Φθιώτιδας, Πιερίας, Καρδίτσας, Ημαθίας, Πέλλας, Αττικής, Βοιωτίας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Ροδόπης, 
Ξάνθης και Έβρου. 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. Aριθ. πρωτ. Υ.Α. 12466/324812/ 19-02-2021, κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης του φπ PLEDGE 50 WP

Ψεκασμός σε γυμνό έδαφος Προφυτρωτική Δράση

Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένεται το βυτίο ψεκασμού (βυτίο, σωληνώσεις και μπεκ) μετά τη 
χρήση του Pledge® με το καθαριστικό βυτίου VegeNet ή με διάλυμα αμμωνίας και ποτέ μόνο 
με νερό. Μη χρησιμοποιείτε το βυτίο ψεκασμού για άλλο προϊόν αν δεν το ξεπλύνετε σχολαστικά.

Τρόπος - Χρόνος - Δόση Εφαρμογής στο Βαμβάκι 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση PLEDGE® στο βαμβάκι

Καθαρισμός του βυτίου ψεκασμού 

✔ Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης.  

✔ Προσφέρει σταθερή αποτελεσματικότητα σε διαφορετικές συνθήκες εδάφους και περιβάλλοντος. 

✔ Εφαρμόζεται εύκολα επιφανειακά χωρίς μηχανική ενσωμάτωση, συνεπώς με λιγότερο κόστος και σε χωράφια με 
δυσκολίες στη μηχανική ενσωμάτωση.

✔ Επηρεάζεται θετικά από το φως, δεν φωτοδιασπάται.

✔ Δεν απαιτεί άμεσα νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποτιστικές και σε ξερικές καλλιέργειες βαμβακιού.

✔ Δεν μετακινείται από την επιφάνεια του εδάφους με το νερό (βροχή ή πότισμα).
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