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Το SAMSON EXTRA 6OD

με δραστική ουσία 

το nicosulfuron είναι προϊόν

της ISK Biosciences, 

εταιρείας που το ανακάλυψε

και το ανέπτυξε παγκόσμια.

Το SAMSON EXTRA 6OD είναι δια-

συστηματικό και μεταφυτρωτικό ζι-

ζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση

ορισμένων αγρωστωδών και πλα-

τύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες

καλαμποκιού. 

To nicosulfuron δρα παρεμποδίζον-

τας το ένζυμο ALS, συνθετάση του

οξειγαλακτικού υπεύθυνου και απα-

ραίτητου ενζύμου για την σύνθεση

σημαντικών αμινοξέων στα φυτά.

Δρα διασυστηματικά απορροφάται

κυρίως από το φύλλωμα και μετακι-

νείται στα ακραία μεριστώματα βλα-

στού και ρίζας αναστέλλοντας την

αύξηση και προκαλώντας αλλαγή

του χρώματος των φυτών (ερυθρός

μεταχρωματισμός), παραμόρφωση

του φυλλώματος και τελικά το θά-

νατό τους (Φωτ 1).

ΕΛΑΙΟ
Είναι ένα βιοδιασπώµενο λάδι

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ
Επικαλύπτει τη δραστική ουσία, 
ώστε να εξασφαλίσει τη διάλυσή της, 
τόσο µέσα στο νερό, 
όσο και µέσα στο έλαιο.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΥΣΙΑ
Αποτελεί τον ενεργοποιητή 
της διείσδυσης στα φύλλα.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ
Είναι επιφανειοδραστικά, µε 
λιπόφιλες και υδρόφιλες ιδιότητες.

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 6%

94%

Η νέα τεχνολογία του SAMSON EXTRA

6OD βασίζεται στην βελτιωμένη σύν-

θεση OD με την προσθήκη ειδικών προ-

σθετικών.

Αυτά τα προσθετικά έχουν ως αποτέλε-

σμα:

• την ταχύτερη είσοδο στο φυτό

• την καλύτερη διαβροχή των φύλ-

λων.

• τη μείωση της εξάτμισης του προ-

ιόντος

• τη γρηγορότερη εκδήλωση της ζιζα-

νιοκτόνου δράσης

SAMSON EXTRA 6OD

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Το SUCCESSOR EC με δραστική ου-

σία το pethoxamid εφαρμόζεται προ-

φυτρωτικά για την καταπολέμηση

αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζι-

ζανίων στο καλαμπόκι. Το pethox-

amid είναι ένα διασυστηματικό ζιζα-

νιοκτόνο, που απορροφάται από τις

ρίζες, τα κολεόπτιλα και τους νέους

οφθαλμούς και ελέγχει τα ζιζάνια

πρίν και μετά το φύτρωμά τους.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια 

στο καλαμπόκι:

Eτήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματό-

χορτο (Digitaria sanguinalis), Σετάρια (Setaria

spp).

Eτήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:

Λουβουδιά (Chenopodium album), μετρίως

ευαίσθητα, Αγριοντοματιά (Solanum nigrum),

Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), Χα-

μομήλι (Marticaria chamomilla).

Αριθ. Εγκρισης Κυκλοφορίας: 7919/25-5-2009

Το SUCCESSOR T SE είναι ένα μίγμα

των δραστικών ουσιών pethoxamid

και terbuthylazine για προφυτρω-

τική και μεταφυτρωτική εφαρμογή

για την καταπολέμηση αγρωστω-

δών και πλατύφυλλων ζιζανίων του

καλαμποκιού. Το pethoxamid είναι

ένα διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο,

που απορροφάται από τις ρίζες, τα

κολεόπτιλα και τους νέους οφθαλ-

μούς. Το terbuthylazine απορροφά-

ται κυρίως από τις ρίζες και τα κολε-

όπτιλα και μεταφέρεται στους

χλωροπλάστες όπου δρα παρεμπο-

δίζοντας τη φωτοσύνθεση.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια

στο καλαμπόκι:

Eτήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματό-

χορτο (Digitaria sanguinalis), Πόα (Poa spp),

Σετάρια (Setaria spp).

Eτήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:

Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti),

Βλήτο (Amaranthus spp), Λουβουδιά

(Chenopodium album), Καλινσόγκα (Calin-

soga parviflora), Γεράνι (Geranium spp), Κα-

πνόχορτο (Matricaria spp), Σκαρολάχανο

(Mercurialis annual), Κοινή παπαρούνα (Pa-

paver rhoeas), Πεντάνευρο (Plantago major),

Αντράκλα (Portulaca oleracea), Ραπανίδα

(Raphanus raphanistrum), Πολυκόμπι (Poly-

gonum spp), Αγριοντοματιά (Solanum ni-

grum), Στελλάρια (Stellaria media), Βερόνικα

(Veronica spp), Τσουκνίδα (Urtica sp), Ποικιλ.

Αγριοπανσές (Viola arvense), Bidens tripar-

tita, Τάτουλας (Datura stramonium), Καψέλλα

(Capsella bursa - pastoris).

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7897/2-12-2008

 

Πρόσληψη ζιζανιοκτόνων από τα ζιζάνια

Πλατύφυλλα

Αγρωστώδη

Ριζικό σύστηµα

Ριζικό σύστηµα & Φύλλα

Φύλλα

Clue™

Buctril
®

22,5 EC
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Το STARANE GOLD είναι μίγμα των

δραστικών ουσιών florasulam και

fluroxypyr για μεταφυτρωτική εφαρ-

μογή για την καταπολέμηση των

πλατυφυλλων ζιζάνιων στο καλαμ-

πόκι. Το florasulam ανήκει στην

ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-

σουλφανιδίων και αναστέλλει τη

δράση του ενζύμου οξεικογαλα-

κτική συνθετάση. Το fluroxypyr

απορροφάται από το φύλλωμα και

τις ρίζες προκαλώντας ανάσχεση της

αύξησης των ζιζανίων.

Πλατύφυλλα καταπολεμού-

μενα ζιζάνια στο καλαμπόκι:

Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Κολη-

τσίδα (Galium aparine), Aγριοβαμβακιά (Abu-

tilon theophrasti), Βλήτα (Bidens tripartita,

Amaranthus spp.), Λουβουδιά (Chenopodium

album), Τάτουλας (Datura stramonium),

Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριο-

τοματιά (Solanum nigrum),  Αγριομελιτζάνα

(Xanthium strumarium).

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7965/28-12-2011

Το CLUE 100 SC με δραστική ουσία

το mesotrione είναι ένα μεταφυτρω-

τικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την

καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλ-

λων ζιζανίων στο καλαμπόκι. Το

mesotrione ανήκει στην χημική

ομάδα των τρικετονών που παρεμ-

ποδίζουν τη βιοσύνθεση των καρο-

τινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-

ΗΡΡD.

Πλατύφυλλα καταπολεμού-

μενα ζιζάνια στο καλαμπόκι: 

Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti),

Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Bλήτο

(Amaranthus spp), Τάτουλας (Datura stra-

monium), Αγριομελιτζάνα (Xanthium stru-

marium), Λουβαδιά (Chenopodium album).

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70026/28-1-2013

Το BUCTRIL 22,5 EC με δραστική

ουσία το bromoxynil είναι ένα με-

ταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

με περιορισμένη διελασματική κί-

νηση για την καταπολέμηση πλατύ-

φυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι.

Στο βιοχημικό επίπεδο παρεμποδί-

ζει την λειτουργία της φωτοσύνθε-

σης.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια 

στο καλαμπόκι:

Βλήτα (Amaranthus  spp.), Λουβουδιά

(Chenopodium album), Αναρριχώμενο Πο-

λύγωνο (Bilderdykia convolvulus), Πολυκόμπι

(Polygonum arviculare), Αγριοπιπεριά (Poly-

gonum persicaria), Στύφνος (Solanum  ni-

grum).

Αριθ. Εγκρισης Κυκλοφορίας: 7390/25-5-2009

Clue™
Buctril

®

22,5 EC



Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν το χρησιμοποιήσετε. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμο-

ποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

ΑΠΟφΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΕΛΤΙΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ. ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

  

  

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους ορ-
γανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρό-
νιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδά-
τινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

N Xi

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό
και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση σε επαφή με το
δέρμα. Η εισπνοή ατμών μπορεί να
προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
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