
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων 

ζιζανίων στο καλαμπόκι 



Προϊόν 

Διανομέας 



Το SAMSON EXTRA 6OD περιέχει nicosulfuron 6 % β/ο (χημική 
ομάδα πυριμιδινυλσουλφονυλουρία)  με μορφή σκευάσματος 
OD ( Ελαιώδες εναιώρημα )  

  

  

 



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το nicosulfuron αναστέλλει 

την δράση του ενζύμου 

οξεικογαλακτική συνθετάση 

(ALS), που είναι απαραίτητο 

για την βιοσύνθεση 

ουσιωδών αμινοξέων στα 

φυτά. Και επειδή το ένζυμο 

αυτό δεν απαντάται στα ζώα 

και τον άνθρωπο, το προϊόν 

παρουσιάζει πολύ χαμηλή 

τοξικότητα. 



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως 

από το φύλλωμα και μετακινείται στα 

ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας 

 

Αναστέλλει την αύξηση και προκαλεί 

αλλαγή του χρώματος των φυτών 

(ερυθρός μεταχρωματισμός), 

παραμόρφωση του φυλλώματος και 

τελικά το θάνατό τους 



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Μουχρίτσα:  

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως το αδέλφωμα η δόση εφαρμογής 
του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.   

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)  



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Σετάριες:  

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως το αδέλφωμα η δόση εφαρμογής 
του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.   

Σετάριες  (Setaria spp) 



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Βέλιουρας:  

Στο στάδιο από τα 2-6 φύλλα έως το αδέλφωμα η δόση εφαρμογής 
του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.   

Βέλιουρας από σπόρο και  ρίζωμα 
 (Sorghum halepense) 



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Βλήτα:  

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως 6 φύλλα η δόση εφαρμογής του 
SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.   

Βλήτα (Amaranthus spp) 



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Τάτουλας:  

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως 6 φύλλα η δόση εφαρμογής του 
SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.   

Τάτουλας (Datura stramonium) 



ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το SAMSON EXTRA 6OD εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν το καλαμπόκι 
έχει από 2-8 φύλλα και τα ζιζάνια έχουν φυτρώσει. 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Nicosulfuron  

 
Eξαιρετική βιολογική δράση,  
καλύτερη των μορφών EC/SC. 

 
Καλύτερη διαβροχή των φύλλων. 
Μειώνει την εξάτμιση 
Bελτιιώνει την πρόσφυση 
Αυξάνει την ποσότητα απορρόφησης της δ.ο 
 

Το όφελος για τον παραγωγό 
μεταφράζεται 
σε αυξημένη βιολογική 
δράση! 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Δραστική ουσία 6% 

Έλαιο 
Είναι ένα βιοδιασπώμενο λάδι  

Παράγοντας διασποράς 
Επικαλύπτει την δραστική ουσία, ώστε να εξασφαλίσει την 
διάλυσή της τόσο μέσα στο νερό, όσο και μέσα στο έλαιο. 
Πρόσθετη ουσία 
Αποτελεί τον ενεργοποιητή της διείσδυσης στα φύλλα. 
Γαλακτωματοποιητές 
Είναι επιφανειο δραστικά με λιπόφιλες και υδρόφιλες 
ιδιότητες. 

94% 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

    SAMSON EXTRA                           Nicosulfuron 4SC                         Untreated 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
1. Το SAMSON EXTRA 6OD αποτελεί  ένα καινοτόμο προϊόν της ISK  Biosciences. 

 
2. Όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οδηγούν σε εξαιρετική βιολογική δράση με 

βελτίωση της προσκόλλησης της φυλλικής κάλυψης, της αντοχής στην έκπλυση από 
τη βροχή, της διείσδυσης στα  φύλλα, καθώς επίσης και πιο σταθερής δράσης 
(υψηλότερη αρχική και μεγαλύτερη υπολειμματική δράση). 
 

3. Οι βιολογικές ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι καλύτερα των tank mix 
«SC / EC / SL + προσκολλητικό». 
 

4. Αποτέλεσμα είναι η μειωμένη επίδραση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του pH, 
της σκληρότητας του νερού, της ταχύτητας του ανέμου και της εξάτμισης στην 
βιολογική δράση του σκευάσματος. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το όφελος για τον παραγωγό μεταφράζεται σε αυξημένη βιολογική δράση! 



Successor-T  δόση 300-340 κ.εκ/στρ.  

Στην πράξη χρησιμοποιούν 400 κ.εκ/στρ 

Samson Extra 6OD  750 κ.εκ+ Clue 100SC 1000 κ.εκ/500 

λίτρα (12 στρ) 

Samson Extra 6OD  750 κ.εκ+ Clue 100SC  750 κ.εκ + 

Buctril 22,5EC 500 κ.εκ/500 λίτρα (12 στρ) 

Samson Extra 6OD  750 κ.εκ+ Starane Gold  1,5 λίτρα/500 

λίτρα (12 στρ) 

Samson Extra 6OD  750 κ.εκ+ Buctril 22,5EC 1500  κ.εκ/500 

λίτρα (12 στρ) 

+  + 

+  

+ 

+ 

Πρόταση ζιζανιοκτονίας Καλαμποκιού από την Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 


