
✔ Ελέγχει και Δύσκολα Zιζάνια 
όπως Κόνυζα (Κυπαρισσάκι)

✔ Με Mία Εφαρμογή -  
Μεγάλη Διάρκεια Δράσης

✔ Προτείνεται να εφαρμόζεται από 
μέσα Φθινοπώρου έως μέσα Άνοιξης

Ψέκασε νωρίς!

(Κατάνα)

Νεο διασυστηματικο ζιζαΝιοκτοΝο

Μπορεί να συνδυαστεί 
με Roundup¨ Gold 36SL 
και Roundup¨ Ultra 48SL

Μάθε για το

ΔΩΡΟ
γνΩΡιμιας!



Ελιά, ΕσπΕριδοΕιδή, άμπΕλι: Ανάλογα με τις καιρικές συν-
θήκες 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 ζιζά-
νια να βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τους. Στο στά-
διο αυτό ελέγχονται τα νεαρά ζιζάνια και ταυτόχρονα εμποδίζεται 
το φύτρωμα των νέων σπόρων ζιζανίων. Με την εφαρμογή αυτή, 
προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά, ελέγχονται αποτελε-
σματικά και για σημαντικό χρονικό διάστημα τα κυριότερα ζι-
ζάνια αυτών των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των 
δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων όπως λ.χ. η Ήρα, η Κόνυζα, η Μολό-
χα κ.λπ.* Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές που πραγματοποιού-
νται νωρίς εκτός από τα φυτρωμένα ζιζάνια πρέπει να ψεκάζεται 
και το γυμνό (χωρίς ζιζάνια)  έδαφος για να συνδυάζεται η με-
ταφυτρωτική δράση του Katana® με τη προφυτρωτική δράση του 
και στους σπόρους των ζιζανίων.

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

• στις μεταφυτρωτικές των ζιζανίων εφαρμογές στις περιπτώ-
σεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για υπολειμματική δράση του ζι-
ζανιοκτόνου προτείνεται ο συνδυασμός του Katana® σε χαμηλό-
τερες δόσεις (6 - 8 γρ./στρέμμα) με τις εγκεκριμένες δόσεις* 
Roundup® Gold, Rodeo TF ή Roundup® Ultra. ή συνδυαστική 
δράση που διακρίνει τις δύο δραστικές ουσίες, είναι λόγω του δι-
αφορετικού 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

* Αναλυτικά για τα είδη ζιζανίων που 
ελέγχονται προφυτρωτικά ή μεταφυ-
τρωτικά ή σε συνδυασμό με σκευά-
σματα glyphosate, για τη δοσολογία 
των σκευασμάτων glyphosate και για 
τις παρατηρήσεις, συμβουλευτείτε την 
ετικέτα του σκευάσματος ή ζητήστε το 
Τεχνικό Έντυπο του προϊόντος.

Tα 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.Ε.Κ.: 70161 (Υπ. Αποφ. Τροπ. 6601 / 64442 / 2-10-2017).

Παρατηρήσεις*Χρόνος Eφαρμογής για όλες τις εγκεκριμένες καλλιέργειες

Γενική Δοσολογία

Αθήνα: Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 210.6800.900
Θεσ/κη: 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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