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Η Καινοτομία στα 
Σαλιγκαροκτόνα!

Τεχνικό ΔελΤιό

Εφαρμογή 
και με το

χέρι



  ΕνισχυμΕνη αντισταση στην υγρασια
Οι κόκκοι του CLARTEX NEO είναι σχεδιασμένοι να αντέχουν σε υγρές 
συνθήκες (βροχή και πότισμα) χωρίς να διαλύονται και παραμένουν αναλ-
λοίωτοι για μεγαλύτερο διάστημα στο έδαφος, εξασφαλίζοντας έτσι δράση 
μακράς διάρκειας.

Ημέρα 1η

13 χιλ. 28 χιλ. 37χιλ. 52 χιλ. 68 χιλ.

Συνολική βροχή σε χιλιοστά

Ημέρα 3η Ημέρα 5η Ημέρα 7η Ημέρα 10η

  Μεγάλη ελκυστικότητά
Τα σαλιγκάρια έλκονται από το CLARTEX NEO, οδηγώντας σε μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα. Το δόλωμα με την τεχνολογία  
απελευθερώνει ελκυστικές ουσίες που αναγνωρίζονται από τα σαλιγκάρια 
μέσω της αφής και της οσμής. Έτσι, τα σαλιγκάρια αναζητούν τα ίδια το 
δόλωμα για να το φάνε, αντί να έρθουν σε επαφή τυχαία με το δόλωμα.

Οι κόκκοι έχουν υψηλή πυκνότητα (>0,8) και διασπείρονται εύκολα και χω-
ρίς να σπάνε. Ο κάθε κόκκος έχει βάρος >16mg και συνολικά υπάρχουν 
περίπου 60.000 κόκκοι ανά κιλό προϊόντος

Νέο δόλωμα 
που προστατεύει αποτελεσματικά 
πολλές καλλιέργειες από τα 
σαλιγκάρια και τους γυμνοσάλιαγκες

νεα πρωτοποριακή
τεχνολογια



  ευγεστό γιά τά σάλιγκάριά
Το CLARTEX NEO περιέχει παράγοντες 
που το καθιστούν πολύ εύγευστο για 
τα σαλιγκάρια. Με αυτό τον τρόπο τα 
σαλιγκάρια καταναλώνουν εύκολα την 
απαραίτητη δόση θανάτωσης.

  γρηγόρη Δράση
Το CLARTEX NEO επιτίθεται και διασπά 
πιο γρήγορα τα κύτταρα του πεπτικού 
συστήματος των σαλιγκαριών καθώς και τα 
κύτταρα των βλεννογόνων αδένων.

  άπότελεσΜάτικό Με Μικρη Δόση
Τα σκευάσματα με τεχνολογία   
μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα 
και πετυχαίνουν θανάτωση με λιγότερη 
δραστική ουσία απ’ ότι απαιτείται με τα 
συνηθισμένα σκευάσματα.

ποσότητα δραστικής ουσίας που 
αντιστοιχεί σε δόση θανάτωσης 

(σε μg ανά γρ. σαλιγκαριού)

Mεταλδεϋδη
τεχνολογία
COLZACTIVE

Συμβατική μεταλδεϋδη

πιθανή κατανάλωση 
σε μg ανά γρ. σαλιγκαριού
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Δραστική ουσια Metaldehyde 4% Εχθροι στοχοι Σαλιγκαρια και γυμνοΣαλιαγκεΣ.

τροποσ Εφαρμογήσ
Με μηχανοκίνητο διανομέα κοκκωδών σκευασμάτων ή και με το χέρι. (Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή).

μΕγιστή Δοσή ανα 
Εφαρμογή 

Έως 500 γρ.ανά στρέμμα σε καθολική ή γραμμική εφαρμογή και έως 400γρ. ανά στρέμμα 
στο αυλάκι σποράς ή σε ανάμιξη με τον σπόρο.

αριθμοσ Eφαρμογών Έως 4 ανά καλλιεργητική περίοδο (μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες).

μΕγιστή συνολική Δοσή 1,75 κιλό προϊόντος ανά στρέμμα και ανά έτος.

ΕγκΕκριμΕνΕσ καλλιΕργΕιΕσ
καλλιΕργΕια τροποσ Εφαρμογήσ χρονοσ Εφαρμογήσ

αμπέλια, Εσπεριδοειδή, ακρόδρυα, μικροί καρποί, 
μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, φράουλα

Καθολική εφαρμογή ή 
πάνω στη γραμμή φυτείας

Έως τέλος άνθησης

πατάτα Καθολική εφαρμογή
Έως 7 ημέρες πριν την 
συγκομιδή

λαχανικά (κραμβοειδή, φυλλώδη), Εδώδιμα αρωματικά 
φυτά

Καθολική εφαρμογή
Έως την έναρξη έκπτυξης 
των πλευρικών ματιών, του 
σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας

αγκινάρα Καθολική εφαρμογή Έως την εμφάνιση της κεφαλής

νώπα ψυχανθή και όσπρια Καθολική εφαρμογή Έως την έκπτυξη 5 φύλλων

Ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα και άλλα ριζωματώδη 
κηπευτικά, αραβόσιτος, γλυκοκαλάμποκο, σόργο, κέχρι

Στο αυλάκι σποράς ή 
καθολική εφαρμογή

Έως την έκπτυξη 5 φύλλων

Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα)
Στο αυλάκι σποράς ή 
καθολική εφαρμογή

Έως την έκπτυξη 7 φύλλων

σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε)
Σε ανάμιξη με τον σπόρο 
ή καθολική εφαρμογή

Έως την έναρξη επιμήκυνσης 
του στελέχους

νέοι λειμώνες (σίκαλη) Καθολική εφαρμογή Έως την έκπτυξη 5 φύλλων

καλλωπιστικά φυτά, Δρεπτά άνθη, χλοοτάπητες Καθολική εφαρμογή Σε όλα τα στάδια

φράουλα θερμοκηπίου
Καθολική εφαρμογή ή 
πάνω στη γραμμή φυτείας

Έως τέλος άνθησης

μαρούλι θερμοκηπίου και άλλα φυλλώδη λαχανικά 
θερμοκηπίου, αρωματικά φυτά θερμοκηπίου

Καθολική εφαρμογή
Έως την έναρξη έκπτυξης 
πλευρικών ματιών, ή τον 
σχηματισμό κεφαλής ή ροζέτας

καλλωπιστικά φυτά και Δρεπτά άνθη Καθολική εφαρμογή Σε όλα τα στάδια

Αθήνα: Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 210.6800.900
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
www.hellafarm.gr, e-mail: info@hellafarm.gr
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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. Aρ. Έγκρ. Κυκλ.: 5025/12-5-2016 (Υπ. Aπ. 4403/50469/12-5-2016)
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