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Εδαφοκλιµατικές συνθήκες - Βασικές απαιτήσεις
Κλιµατικές συνθήκες
• Προτιµά ζεστές και υγρές συνθήκες.
• Καλλιεργείται σε περιβάλλοντα µε υψηλές θερµοκρασίες (15-390C).
• Ευνοϊκότερες για την ανάπτυξη της καλλιέργειας θερµοκρασίες γύρω στους 25-300C.
• Απαιτεί µεγάλη περίοδο ηλιοφάνειας.

Τύπος εδάφους
• Προσαρµόζεται σε µεγάλο εύρος εδαφών.
• Απαραίτητη η καλή αποστράγγιση.
• Καταλληλότερα τα βαθιά αµµοπηλώδη εδάφη.
• Να αποφεύγονται τα όξινα και αλατούχα εδάφη.

Εδαφική υγρασία
• Υψηλές ανάγκες κατά την περίοδο της ανάπτυξης και καρποφορίας.
• Η περίσσεια νερού στην περίοδο ωρίµανσης και ανοίγµατος των καρποφόρων

οργάνων (καρυδιών) µπορεί να καταστεί επιβλαβής.

Προετοιµασία σποροκλίνης
• Ισοπέδωση του αγρού, εφόσον χρειάζεται.
• Κατεργασία εδάφους µε υπεδαφοκαλλιεργητή σε βάθος 50-60 cm

για καλή αποστράγγιση, τουλάχιστον ανά τριετία.
• Όργωµα σε βάθος 25-30 cm, όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του

και ενσωµάτωση των φυτικών υπολειµµάτων.
• Καταστροφή των ζιζανίων µε ψεκασµό καθολικού ζιζανιοκτόνου ή καλλιεργητή.
• Ψιλοχωµατισµός µε καλλιεργητή, δισκοσβάρνα ή σβωλοτρίφτη.

Σπορά
• Κατάλληλη εποχή όταν η θερµοκρασία εδάφους είναι µεγαλύτερη των 150C.
• Σπορά µε σπαρτικές µηχανές πνευµατικού τύπου.
• Ποσότητα σπόρου από 1,7 έως 2,5 kg ανά στρέµµα, ανάλογα µε τις συνθήκες

περιβάλλοντος, τον τύπο εδάφους και την ποικιλία.
• Αποστάσεις σποράς από 4 έως 5,5 cm στη γραµµή σποράς

(απόσταση γραµµών σποράς 95cm) .
• Βάθος σποράς 2-4 cm, ανάλογα µε την εποχή σποράς, την εδαφική υγρασία

και τον τύπο του εδάφους.
• Έλεγχος προσβολών εντόµων εδάφους µε εφαρµογή κοκκωδών εντοµοκτόνων.
• Ζιζανιοκτονία.

Καλλιεργητικές φροντίδες µετά τη σπορά
• Σκάλισµα για την καταστροφή των ζιζανίων.
• Σκάλισµα για τον αερισµό του εδάφους και αποφυγή σηψιρριζιών.
• Έλεγχος προσβολών από αγρότιδες (καραφατµέ).
• Έλεγχος εντοµολογικών προσβολών (αφίδες, θρίπας).

Η καλλιέργεια του βαµβακιού
(Gossypium Hirsutum)

Είναι ετήσιο βιοµηχανικό φυτό,
από τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα της χώρας.

Η έκταση καλλιέργειας βαµβακιού στην Ελλάδα
ξεπερνά τα 2.600.000 στρέµµατα.

Καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή ινών
που χρησιµοποιούνται στην υφαντουργία.

Από τους σπόρους παράγεται βαµβακέλαιο
και ζωοτροφή (βαµβακόπιτα).
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Θρέψη - Λίπανση
• Απαραίτητη η ανάλυση εδάφους για την ορθή λίπανση της καλλιέργειας.
• Γενικές απαιτήσεις καλλιέργειας:

12-15 µονάδες Αζώτου (εφαρµογή σε 2 δόσεις, πριν τη σπορά και κατά τη
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου)
6-8 µονάδες Φωσφόρου
6-8 µονάδες Καλίου

• Προσοχή στις εφαρµογές επιφανειακών αζωτούχων λιπασµάτων για την αποφυγή
ανεπιθύµητης βλάστησης και οψίµισης της καλλιέργειας.

• Αυξηµένες ανάγκες σε Ασβέστιο και Θείο (συνήθως είναι σε επάρκεια και
επιστρέφουν στο έδαφος µε τα υπολείµµατα της καλλιέργειας).

• Μικρές ανάγκες σε ιχνοστοιχεία. Εφαρµογές σε περίπτωση εµφάνισης
τροφοπενιών.

Καλλιεργητικές φροντίδες κατά την περιόδο
Ανάπτυξης - Καρποφορίας
• Επάρκεια διαθέσιµης εδαφικής υγρασίας - άρδευση στις σωστές δόσεις.
• Καταπολέµηση εχθρών που προσβάλουν τα χτένια (λύγκος).
• Χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης για τον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης και

πρωίµιση της καλλιέργειας.
• Καταπολέµηση εχθρών της καλλιέργειας κατά την περίοδο της ανθοφορίας-

καρποφορίας (πράσινο σκουλήκι, ρόδινο σκουλήκι, τετράνυχος, κ.ά.).

Ρυθµιστές Ανάπτυξης - Ωριµαντικά
• Ρυθµιστές βλαστικής ανάπτυξης - Mepiquat Chloride (Treffo)

Έλεγχος της βλαστικής ανάπτυξης.
Πρωίµιση της καλλιέργειας.
Συνίσταται η έγκαιρη εφαρµογή σε µικρές δόσεις. Οδηγεί σε αύξηση των
αποδόσεων, προάγει την απόδοση σε ίνα και την ποιότητά της.
Να αποφεύγεται η χρήση του όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό stress.

• Ωριµαντικά - Ethephon (Prep)
Πρωίµιση της συγκοµιδής.
Εφαρµογές όταν το ποσοστό των ανοιχτών καρυδιών ξεπερνά το 30%.

Αποφύλλωση - Pyraflufen-ethyl (Kabuki)
• Προάγει την ποιότητα του συγκοµιζόµενου προϊόντος.
• Πρωιµίζει τη συγκοµιδή.
• Βελτιώνει τη δυνατότητα αποθήκευσης του προϊόντος.
• Εφαρµογές όταν το ποσοστό των ανοιχτών καρυδιών ξεπερνά το 60%.

Ίνα Βαµβακιού
Ποσοτικά Χαρακτηριστικά
• Η συγκοµιδή γίνεται µε βαµβακοσυλλεκτικές µηχανές και παράγεται σύσπορο

βαµβάκι.
• Η απόδοση της καλλιέργειας του βαµβακιού µετράται σε εκκοκκισµένο βαµβάκι.
• Η απόδοση εξαρτάται από την απόδοση σε ίνα του σύσπορου.
• Η απόδοση σε ίνα εξαρτάται από κληρονοµικούς παράγοντες (ποικιλία) και από το

περιβάλλον (καιρικές συνθήκες, καλλιεργητικές φροντίδες, θρέψη, άρδευση, εχθροί,
ασθένειες κ.λ.π.).

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
Η ποιότητα της ίνας εξαρτάται από την ποικιλία και άλλους παράγοντες και αφορά στα
παρακάτω:
• Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας (λεπτότητα - ωριµότητα, µήκος, αντοχή ίνας).
• Οµοιοµορφία.
• Χρώµα και ξένες ύλες (κυτίο).
• Περιεκτικότητα σε neps (κόµποι).

Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά
Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τα γενετικά
χαρακτηριστικά της ποικιλίας και από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό να επιλέγονται ποικιλίες µε υψηλά ποιοτικά standards που
έχουν άριστη προσαρµογή στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής που θα καλλι-
εργηθούν και στη συνέχεια να υπάρχει επιµελής εκτέλεση των καλλιεργητικών φροντί-
δων.

Για τη λεπτότητα και την ωριµότητα της ίνας χρησιµοποιείται ο δείκτης Micronaire.
Η λεπτότητα των ινών εξαρτάται από την ποικιλία, ενώ η ωριµότητα επηρεάζεται από
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως κακή ωρίµανση λόγω καιρικών συνθηκών,
πρώιµη αποφύλλωση, ελλιπή άρδευση, προσβολές από εχθρούς και ασθένειες κ.λ.π.
Ο δείκτης micronaire πρέπει να είναι πάνω από 3,4. Επίσης, βαµβάκι µε δείκτη άνω του
4,8 δεν είναι επιθυµητό.

Το µήκος και η αντοχή της ίνας επίσης εξαρτώνται
από την ποικιλία, αλλά επηρεάζονται και
από περιβαλλοντικούς παράγοντες
και τις καλλιεργητικές φροντίδες.

Επιδίωξη είναι να έχουµε µακριές, λεπτές
και ώριµες ίνες µε µεγάλη οµοιοµορφία.
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Γενετικό Υλικό Βαµβακιού
Κ&Ν Ευθυµιάδης M.ΑΒΕΕ
DELTAPINE και Prime Genetics Inc.
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Έρευνα - Βελτίωση ποικιλιών
Στόχος της έρευνας για τη δηµιουργία νέων ποικιλιών
είναι η εύρεση ποικιλιών που καλύπτουν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά
στους παρακάτω παράγοντες:

• Υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο βαµβάκι

• Υψηλή απόδοση σε ίνα

• Ευρεία προσαρµοστικότητα

• Πρωιµότητα

• Μέσο ύψος φυτού

• Αντοχή σε αδροµυκώσεις και βακτηριακή κηλίδωση

• Αντοχή σε εχθρούς (έντοµα - ακάρεα)

• Μεγάλο πληθυσµό και πυκνότητα ινών

• Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας

Αξιολόγηση Γενετικού Υλικού
Το πρόγραµµα αξιολόγησης των νέων ποικιλιών
που έχει σκοπό την εµπεριστατωµένη αξιολόγηση και εισαγωγή
στην αγορά των ποικιλιών εκείνων που καλύπτουν τις ανάγκες
των παραγωγών βαµβακιού, πραγµατοποιείται στην Ελλάδα
σε δύο στάδια:

• Πρόγραµµα αξιολόγησης νέου γενετικού υλικού
σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

• Ευρύ δίκτυο πειραµατικών, δοκιµαστικών και αποδεικτικών αγρών
αξιολόγησης στην Ελλάδα.

Η νέα µεγάλη συνεργασία της Κ&Ν Ευθυµιάδης µε τον κορυφαίο
αµερικάνικο οίκο έρευνας και βελτίωσης ποικιλιών βαµβακιού
DELTAPINE προσφέρει βελτιωµένο και πλήρως προσαρµοσµένο
στις ελληνικές συνθήκες γενετικό υλικό µε στόχο την αύξηση
της παραγωγής και της ποιότητας του ελληνικού βαµβακιού.

Η συνεργασία µε την Prime Genetics που δραστηριοποιείται
στην εξεύρεση, αξιολόγηση και διαχείριση νέου γενετικού υλικού
βαµβακιού από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και
ανεξάρτητους γενετιστές των ΗΠΑ συµπληρώνει το χαρτοφυλάκιο
της Κ&Ν Ευθυµιάδης που προσφέρει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο
ποικιλιών βαµβακιού από την κορυφαία αµερικάνη έρευνα.

Το στρατηγικό σχέδιο της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ M.ΑΒΕΕ
έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της καλλιέργειας
του βαµβακιού στην Ελλάδα µε οφέλη
για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς,
προσφέροντάς τους ποικιλίες βαµβακιού
της υψηλότερης δυνατής αξίας.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ
Η Κ&Ν Ευθυµιάδης M.ΑΒΕΕ είναι σταθερά προσηλωµένη στη διάθεση
σπόρων µε άριστη ποιότητα.

Οι σπόροι βαµβακιού της K&N Ευθυµιάδης χαρακτηρίζονται από άριστη
βλαστικότητα και ανταπόκριση σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος.

Για την επένδυση των σπόρων χρησιµοποιούνται τα πλέον σύγχρονα
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα για την προστασία από παθογόνα εδάφους.

Εγγύηση ποιότητας αποτελεί η σποροπαραγωγή των σπόρων βαµβακιού
µε την επίβλεψη της BIOS AGROSYSTEMS και η επεξεργασία τους
στις εγκαταστάσεις της BIOS AGROSYSTEMS στην Ξάνθη, της πλέον
σύγχρονης βιοµηχανίας επεξεργασίας σπόρων βαµβακιού της Ευρώπης.

Η άριστη ποιότητα των σπόρων βαµβακιού διασφαλίζεται µε την εφαρµογή
των προτύπων ISO 9001:2015 και ESTA σε όλα τα στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας.

Ποικιλίες Βαµβακιού
από την

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ M.ΑΒΕΕ

10 11
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4Μεσοπρώιµη ποικιλία

4Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής

4Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

4Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη

4Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα

4Αραιή φυλλική επιφάνεια

4Λεία επιφάνεια φύλλων

4Αντοχή σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος - υδατικό stress

4Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύκωση και την αλτερνάρια

4Πολύ καλή ανταπόκριση στους ρυθµιστές ανάπτυξης

4Πολύ µεγάλος αριθµός καρποφόρων οργάνων

4Χρονικά συγκεντρωµένη καρποφορία
και ωρίµανση καρυδιών

4Άριστο και γρήγορο άνοιγµα καρυδιών

4Άριστη συγκράτηση του συσπόρου
στην κάψα

4Εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε ίνα

4Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
(αντοχή, µήκος και micronaire ίνας)

Ο µοναδικός συνδυασµός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων,
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα και
Άριστης Ποιότητας Ίνας

FILIA

4Πρώιµη ποικιλία

4Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής

4Σταθερά υψηλές αποδόσεις

4Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

4Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

4Λεία επιφάνεια φύλλων

4Πολύ καλή συµπεριφορά σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος

4Καλή ανοχή στην αδροµύκωση και την αλτερνάρια

4Έυκολα ελεγχόµενη βλαστική ανάπτυξη,
άριστη ανταπόκριση στους ρυθµιστές ανάπτυξης

4Πλούσια και συνεχής καρποφορία

4Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιών και
άριστη συγκοµιδή

4Άριστη συγκράτηση του συσπόρου
στην κάψα

4Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα

4Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Ο συνδυασµός
Πολύ Υψηλού Δυναµικού Αποδόσεων
και Πρωιµότητας

DP332
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4Μεσοπρώιµη ποικιλία

4Υψηλό δυναµικό παραγωγής.

4Σταθερά υψηλές αποδόσεις

4Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

4Κατάλληλη και για αγρούς µε τάση έντονης βλαστικής ανάπτυξης

4Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

4Αραιή φυλλική επιφάνεια

4Λεία επιφάνεια φύλλων

4Άριστη ανταπόκριση σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος

4Πλούσια διακλάδωση
µε µεγάλο αριθµό καρποφόρων οργάνων

4Εξαιρετική ανοχή στην αδροµύκωση

4Άριστη ανταπόκριση
στους ρυθµιστές ανάπτυξης

4Άριστο και εντυπωσιακό άνοιγµα καρυδιών

4Πολύ καλή συγκράτηση
του συσπόρου στην κάψα

4Υψηλή απόδοση σε ίνα

4Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Η σταθερή ποικιλία
µε την εξαιρετική ανοχή
στην αδροµύκωση

DP377

4Μεσοπρώιµη ποικιλία

4Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής

4Σταθερά υψηλές αποδόσεις

4Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

4Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη

4Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα

4Φύλλωµα µε χνούδι

4Αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες
και γενικά σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος

4Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύκωση και την αλτερνάρια

4Άριστη ανταπόκριση στους ρυθµιστές ανάπτυξης

4Πολύ µεγάλος αριθµός καρποφόρων οργάνων

4Συνεχής καρποφορία

4Άριστο άνοιγµα καρυδιών

4Άριστη συγκράτηση του
συσπόρου στην κάψα

4Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα

4Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Ο ιδανικός συνδυασµός
Πολύ Υψηλού Δυναµικού Αποδόσεων
και Σταθερότητας

DP396
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4Μεσοπρώιµη ποικιλία

4Υψηλό δυναµικό παραγωγής

4Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

4Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα, αντοχή σε συνθήκες υδατικού stress,
κατάλληλη και για ξηρική καλλιέργεια και αδύναµα εδάφη

4Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη

4Πολύ καλή συµπεριφορά σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος

4Εξαιρετική ανοχή στην αδροµύκωση

4Ζωηρό και εύρωστο φυτό µε άριστη ανταπόκριση
στους ρυθµιστές ανάπτυξης

4Πλούσια διακλάδωση
µε µεγάλο αριθµό καρποφόρων οργάνων

4Υψηλή απόδοση σε ίνα

4Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Προσαµοστικότητα και ανθεκτικότητα
σε ξηροθερµικές συνθήκες
και εξαιρετική ανοχή στην αδροµύκωση

DP401

4Μεσοπρώιµη ποικιλία

4Υψηλό δυναµικό παραγωγής

4Σταθερότητα αποδόσεων

4Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

4Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα, αντοχή σε συνθήκες υδατικού stress,
κατάλληλη και για ξηρική καλλιέργεια

4Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

4Πολύ καλή συµπεριφορά σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος

4Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύκωση

4Πολύ καλή ανταπόκριση στους ρυθµιστές ανάπτυξης

4Πλούσια διακλάδωση µε µεγάλο αριθµό
καρποφόρων οργάνων

4Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιών
και άριστη συγκοµιδή

4Υψηλή απόδοση σε ίνα

4Καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Βαθύριζη µε µεγάλη προσαρµοστικότητα
και αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκεςDP419



Η κορυφαία επιλογή για πολύ υψηλές αποδόσεις

4Μεσοπρώιµη ποικιλία.

4Πολύ υψηλό παραγωγικό δυναµικό.

4Ευρεία προσαρµοστικότητα.

4Πολύ ισχυρό ριζικό σύστηµα.

4Χρονικά συγκεντρωµένη καρποφορία και ωρίµανση καρυδιών.

4Αραιή φυλλική επιφάνεια.

4Καρποφόροι βραχίονες µε µεγάλο αριθµό καρποφόρων οργάνων, καρύδια
µεσαίου µεγέθους κυρίως 5χωρα.

4Λεία επιφάνεια φύλλων.

4Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύκωση
και στην αλτερνάρια.

4Μέτριες απαιτήσεις σε άρδευση,
πολύ καλή ανταπόκριση και στην ξηρική
καλλιέργεια.

4Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα.

4Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά
(micronaire, µήκος, αντοχή και οµοιοµορφία).

Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Μεγάλη προσαρµοστικότητα και αντοχή
σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος
Υψηλή απόδοση σε ίνα µε πολύ
καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

PRG 9811

1918

Κορυφαίες αποδόσεις - ανώτερη ποιότητα ίνας

4Πρώιµη ποικιλία.

4Πολύ υψηλό παραγωγικό δυναµικό.

4Ευρεία προσαρµοστικότητα.

4Συγκρατηµένη βλαστική ανάπτυξη.

4Χρονικά συγκεντρωµένη καρποφορία και ωρίµανση καρυδιών.

4Πολύ καλή ανταπόκριση στους ρυθµιστές ανάπτυξης.

4Λεία επιφάνεια φύλλων.

4Πολύ καλή απόδοση σε ίνα.

4Εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας
(µεγάλο µήκος, υψηλή αντοχή,
άριστο micronaire) και οµοιοµορφία ινών.

Πρώιµη µε πολύ υψηλές αποδόσεις
Μεγάλη προσαρµοστικότητα και σταθερότητα
Εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας,
πολύ καλή απόδοση σε ίνα

PRG 9048



Για σταθερές αποδόσεις και πρωιµότητα

4Πρώιµη ποικιλία.

4Υψηλό παραγωγικό δυναµικό.

4Ευρεία προσαρµοστικότητα.

4Γρήγορη πρώτη ανάπτυξη.

4Ισχυρό ριζικό σύστηµα.

4Παρατεταµένη άνθηση και καρποφορία.

4Συµπαγής φυλλική επιφάνεια, µε χνούδι.

4Κωνικό σχήµα φυτού.

4Πολύ καλή ανοχή στην αδροµύκωση σε σχέση

µε την πρωιµότητά της.

4Μέτριες απαιτήσεις σε άρδευση.

4Πολύ καλή απόδοση σε ίνα.

4Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά
(micronaire, µήκος, αντοχή και οµοιοµορφία).

Πρώιµη ποικιλία µε υψηλές αποδόσεις
Πολύ µεγάλη προσαρµοστικότητα
και σταθερότητα

SELECT
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4Μεσοπρώιµη ποικιλία

4Υψηλό δυναµικό παραγωγής

4Ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες

4Καλή ανταπόκριση και σε συνεκτικά εδάφη
που καθυστερεί η βλαστική ανάπτυξη

4Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα, αντοχή σε συνθήκες υδατικού stress,
κατάλληλη και για ξηρική καλλιέργεια και αδύναµα εδάφη

4Εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη

4Εύρωστο και φυλλώδες φυτό µε άριστη ανταπόκριση
στους ρυθµιστές ανάπτυξης

4Μεγάλος αριθµός καρποφόρων οργάνων

4Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιών
και άριστη συγκοµιδή

4Υψηλή απόδοση σε ίνα

4Πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Βαθύριζη µε µεγάλη αντοχή
σε ξηροθερµικές συνθήκεςADRA



Πρόταση
Φυτοπροστασίας

από την
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Επιβλαβή έντοµα
και ακάρεα στη

βαµβακοκαλλιέργεια

Πράσινο σκουλήκι

Σποντόπτερα

Αφίδες

Αλευρώδεις

Λύγκος

Τετράνυχοι
Βλάστηση
έως πρώτα
πραγµατικά

φύλλα

Θρίπες

Ιασσίδες
(Τζιτζικάκια)

Βρωµούσα

Ρόδινο σκουλήκι

2322



Δραστική Ουσία: Tefluthrin 1.5% β/β
Μορφή: Κοκκώδες (GR)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση
εντόµων εδάφους. Παρεµποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium
channel modulator) προκαλώντας παρατεταµένο άνοιγµα αυτών, που οδηγεί σε υπερευαι-
σθησία του νευρικού συστήµατος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά τον θάνατο
των εντόµων. Δρα δι' επαφής µέσω της απορρόφησής του από την επιδερµίδα, αλλά έχει
και κάποια δράση δια στοµάχου. Δεν είναι διασυστηµατικό, αλλά έχει δράση µε ατµούς.
Έχει γρήγορη αρχική δράση (knock down effect) και αρκετή υπολειµµατική διάρκεια.
Επιπλέον, λόγω των ατµών που δηµιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντοµα αποµακρύ-
νονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραµµή εφαρµογής.

ELGAFIA 1.5GR

Παρατηρήσεις:
1. Η συνολική εφαρµοζόµενη ποσότητα του σκευάσµατος σε 3 ηµερολογιακά έτη δεν θα πρέπει

να υπερβαίνει τα 1220 γραµ. ανά στρέµµα.
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναµενόµενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού

της περιοχής.

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

γρ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

Σιδηροσκώληκες
(Agriotes spp.)

Κοφτοσκούληκα
(Agrotis spp.)

350-500 - - 1

• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14761 / 05.10.2020
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Φάσµα Δράσης
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Εφαρµογή µε
ενσωµάτωση στο
έδαφος σε βάθος
2 cm κατά τη σπορά
µε κατάλληλο
κοκκοδιανοµέα
(BBCH 00).

Δ.Ο. λόγω
του χρόνου
εφαρµογής

24



- Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
- Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
26

Τι είναι το Teppeki® 50WG
To Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) ανήκει στη νέα χηµική οµάδα των πυριδινοκαρβο-
ξιδίων και η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεµπόδιση της διατροφικής συµπερι-
φοράς των εντόµων, µε αποτέλεσµα να σταµατούν αµέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν
σε 1-3 ηµέρες µετά την εφαρµογή.

To Teppeki® 50WG µετά την εφαρµογή, µετακινείται µέσω των ιστών των φύλλων και
του αγγειακού συστήµατος, προς τα άκρα και την κορυφή των φύλλων και των φυτών. Η
κίνηση αυτή, σε συνδυασµό µε τη διελασµατικότητά του, συντελεί οτην προστασία ακόµα
και των ιστών που δεν έχουν έλθει σε άµεση επαφή µε το εντοµοκτόνο αιώρηµα.

Διελασµατική
κίνηση

Διασυστηµατική
κίνηση

Απορρόφηση από τα φυτά και µετακίνηση στα φύλλα

Δραστική Ουσία: Flonicamid 50% β/β
Μορφή: Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό εντοµοκτόνο µε ευρύ φάσµα δράσης κατά
των αφίδων, αλευρώδη και λύγκου*. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεµπόδιση
της διατροφικής συµπεριφοράς των αφίδων µε αποτέλεσµα τα έντοµα να σταµατούν

αµέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ηµέρες µετά την εφαρµογή.

TEPPEKI® 50 WG

Παρατηρήσεις:
1. Η µία εφαρµογή µπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιοχές µε υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραµµα ψεκασµών το οποίο να προβλέπει

εναλλαγή προϊόντων µε διαφορετικό τρόπο δράσης.
3. Για καλύτερα αποτελέσµατα πρέπει να γίνεται καλή και οµοιόµορφη διαβροχή των φυτών.

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14511 / 29-05-2015

Ψεκασµοί καλύψεως
φυλλώµατος µε την

εµφάνιση της
προσβολής χωρίς

την παρουσία
µελισσών.

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

γρ./στρ.
γρ./100

λίτρα ψεκ.
υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

Αφίδες
(Aphis gossypii)
Λύγκος*
(Lygus sp.)

7,5 - 50-80

2/7-14 µέρες
εφόσον

απαιτείται

Ψεκασµοί καλύψεως
φυλλώµατος µε την

εµφάνιση
προσβολής χωρίς

την παρουσία
µελισσών.
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Φάσµα Δράσης
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ΠΡΟΣΟΧΗ

* Χρήση Ήσσονος Σηµασίας: Δεν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα. Για την χρήση του σκευάσµατος στις χρήσεις ήσσονος
σηµασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα από τη χρήση του.
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Δραστική Ουσία: Acetamiprid 5% β/ο
Μορφή: Πυκνό Διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Το PROFIL EXTRA 5 SL είναι εντοµοκτόνο
της οµάδας των νεονικοτινοειδών. Είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµά-
χου µε ευρύ φάσµα δράσης εναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων όπως οι αφίδες, οι αλευ-
ρώδεις, τα τζιτζικάκια, οι βρωµούσες και εναντίον ορισµένων λεπιδοπτέρων, κολεοπτέ-
ρων, διπτέρων και θριπών. Δρα δεσµεύοντας τους µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδο-
χείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου.

PROFIL® EXTRA 5 SLPROFIL® 20 SG

Παρατηρήσεις:
1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται µε την πυκνότητα του πληθυσµού του εχθρού.
2. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξής της.
3. Απαγορεύεται η χρήση κατά την ανθοφορία.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

Αφίδες
(Aphis sp.)

130 150-200 60 1 14

Ψεκασµός
φυλλώµατος µε την

εµφάνιση των
προσβολών από το
9ο φύλλο µέχρι το

στάδιο που το 90%
των καρυδιών
αποκτήσουν το

τελικό τους µέγεθος
(BBCH 19-79).

Φάσµα Δράσης

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14620 / 15-09-2017Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14139 / 22-06-2006
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Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Acetamiprid 20% β/β
Μορφή: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Το Profil 20 SG είναι εντοµοκτόνο της οµάδας των νεονικο-
τινοειδών. Είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου µε ευρύ φάσµα
δράσης εναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις και ορισµέ-
νων λεπιδοπτέρων. Δρα δεσµεύοντας τους µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της
ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου.

Παρατηρήσεις:
1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται µε την πυκνότητα του πληθυσµού του εχθρού.
2. Διάρκεια προστασίας: 14-21 µέρες.
3. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

γρ./στρ.
γρ./100

λίτρα ψεκ.
υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

Αφίδες
(Aphis gossypii)

Α

Καφέ Βρωµούσα*
(Halyomorpha halys)

λευρώδεις
(Bemisia tabaci)

20-25 - 50-80

25-30 - 50-80

2 14

2 14

Ψεκασµοί
φυλλώµατος
µε την έναρξη

της προσβολής.

Ψεκασµοί
φυλλώµατος
µε την έναρξη

της προσβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καφέ Βρωµούσα*
(Halyomorpha halys)

* Χρήση Ήσσονος Σηµασίας: Δεν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα. Για την χρήση του σκευάσµατος στις χρήσεις ήσσονος
σηµασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα από τη χρήση του.

* Χρήση Ήσσονος Σηµασίας: Δεν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα. Για την χρήση του σκευάσµατος στις χρήσεις ήσσονος
σηµασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα από τη χρήση του.
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Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14661/ 31-05-2018

Δραστική Ουσία: Acetamiprid 20% β/ο
Μορφή: Πυκνό διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, µε
ευρύ φάσµα δράσης εναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις,
τα τζιτζικάκια και εναντίον ορισµένων λεπιδοπτέρων, κολεοπτέρων, διπτέρων και θριπών.
Δρα δεσµεύοντας τους µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο
κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου.

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

20 - 50-80

2 µε
µεσοδιάστηµα

20 ηµέρες
14

Φάσµα Δράσης

Ψεκασµός µε την
εµφάνιση της
προσβολής

Αφίδες
(Aphis gossypii)

Παρατηρήσεις:
1. Μην ψεκάζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών µε εντοµόφιλη επικονίαση.
2. Να µην υπερβαίνεται η µέγιστη συνιστάµενη δόση.

CARNADINE® 20 SL

• Άµεση δράση (Knock-Down).

• Έντονη διασυστηµατική και διελασµατική κίνηση.

• Μεγάλη διάρκεια δράσης.

• Αποτελεσµατικός έλεγχος εντόµων-στόχων στα περισσότερα
στάδια ανάπτυξης (προνύµφη-ενήλικο).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ανήκουν στη χηµική οµάδα
των νεονικοτινοειδών (IRAC Group: 4A)
και έχουν ως βάση τη δραστική ουσία
Acetamiprid (5% & 20%).

PROFIL® EXTRA 5 SL

PROFIL® 20 SG

CARNADINE® 20 SL

Δέσµευση υποδοχέων ακετυλοχολίνης
από το acetamiprid

Καφέ Βρωµούσα*
(Halyomorpha halys)

* Χρήση Ήσσονος Σηµασίας: Δεν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα. Για την χρήση του σκευάσµατος στις χρήσεις ήσσονος
σηµασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα από τη χρήση του.



• Περιέχει fenpyroximate και 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δραστική Ουσία: Hexythiazox 3.12% β/o, Fenpyroximate 6.24% β/o
Μορφή: Συµπυκνωµένο εναιώρηµα (SC)
Κατηγορία & Τρόπος Δράσης: Ακαρεοκτόνο επαφής και στοµάχου µε δράση σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης των ακάρεων (ωοκτόνο, προνυµφοκτόνο, νυµφοκτόνο και ακµαιοκτόνο).

AWARD SC

* Η χρήση του AWARD στην καλλιέργεια του Βαµβακιού, επιτρέπεται µόνο εφόσον χορηγηθεί άδεια
διάθεσης, για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση του εν λόγω σκευάσµατος, για χρονικό διάστηµα
120 ηµερών.

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 2201 / 05.03.2019
(Χορήγηση άδειας 120 ηµερών)*

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

Κίτρινος
Τετράνυχος
(Tetranychus
urticae)

120 - 30-60 1 45

Ψεκασµός
φυλλώµατος

πλήρους κάλυψης µε
την εµφάνιση των
προνυµφών ή των

ακµαίων στα στάδια
βαµβακιού από το

3ο πραγµατικό
φύλλο έως το 70%

των καρυδιών να
έχουν αποκτήσει το
τελικό τους µέγεθος

(BBCH 13-77).

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: B. thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91 50% (β/β), που ισοδυναµεί
µε 3x1013 CFU/kg, 25,000 IU/mg, σε ενεργό πρωτεϊνη δ-endotoxin 3,8 % (β/β).
Μορφή: Βρέξιµη σκόνη (WP).
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Εντοµοκτόνο µε ζωντανούς µικροοργανισµούς, µε εκλεκτι-
κή δράση κατά των προνυµφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια της κατάποσης. Μετά την κατάπο-
ση οι προνύµφες σταµατούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε µερικές ηµέρες.

AGREE WP

Παρατηρήσεις:
1. Ψεκάστε µόλις φανούν οι νεαρές προνύµφες (πρώτου και δεύτερου σταδίου) και παρατηρηθούν οι

πρώτες ζηµιές και επαναλάβετε κατά διαστήµατα ώστε ο πληθυσµός να κρατηθεί χαµηλός.
2. Οι εφαρµογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ηµέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία .
3. Χρειάζεται καλό λούσιµο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί το σκεύασµα δρα δια κατάποσης.
4. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
5. Μην ψεκάζετε εάν αναµένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστηµα 24 ωρών από ψεκασµό, τότε ο ψεκασµός

θα πρέπει να επαναληφθεί.
6. Η χρήση του σκευάσµατος ενδείκνυται στη βιολογική γεωργία και µπορεί να ενταχθεί σε προγράµµατα

ολοκληρωµένης καταπολέµησης.

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14582 / 20.12.2016

• Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.
• Περιέχει Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εξαιρείται
σήµανσης

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

γρ./ στρ.
γρ./100

λίτρα ψεκ.
υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)

Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora
gossypiella)

Λοιπές προνύµφες
λεπιδοπτέρων

- 60-100 50-80 3 ανά
7-10 ηµέρες

Ψεκασµός
φυλλώµατος µε την

εµφάνιση των
πρώτων

προνυµφών ή
σύµφωνα µε τις

γεωργικές
προειδοποιήσεις

Φάσµα Δράσης

Μπορεί να
χρησιµοποιη-
θεί µέχρι και
την ηµέρα της
συγκοµιδής.
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Δραστική Ουσία: Ethephon 48% β/ο
Μορφή: Πυκνό διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Ρυθµιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγµα των καψών
και την αποφύλλωση στο βαµβάκι. Δρα ελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς.

PREP 480 SL

Παρατηρήσεις:
1. Ο ψεκασµός πλήρους καλύψεως να γίνεται µε χειροκίνητο ή µηχανοκίνητο ψεκαστικό µε αυλό χειρός,

πίεση ψεκαστικού 2-3 atm και ακροφύσια κωνικού τύπου.
2. Οι υψηλές δόσεις όταν η θερµοκρασία είναι κάτω των 16οC.
3. Οι µεγαλύτερες δόσεις εφαρµόζονται σε περιπτώσεις µη δραστήριας αναπτύξεως της καλλιέργειας,

όσο µικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγµένων καψών, όσο περισσότερο ανώριµες είναι οι
µη ανοιγµένες κάψες και όσο χαµηλότερες από 16οC είναι οι θερµοκρασίες.

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 8200 / 23-04-2012

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./ στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

250-300 - 50-60 1 7

Ψεκασµός πλήρους
καλύψεως όταν το
βαµβάκι βρίσκεται

σε πλήρη δραστηρι-
ότητα αναπτύξεως

και έχουµε ποσοστό
25-40% ανοιγµέ-

νων καψών.

Επιτάχυνση και
αύξηση του
ανοίγµατος των
ώριµων καψών προ
της συγκοµιδής,
υποβοήθηση της
αποφύλλωσης και
πρωίµιση της
συγκοµιδής.

Φάσµα Δράσης

• Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ34 35



KABUKI 2,5 EC
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 8191 / 24-06-2009

36

• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Δραστική Ουσία: Pyraflufen-ethyl 2,65% β/ο
Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Αποφυλλωτικό βαµβακιού µε στόχο τη διευκόλυνση της
συγκοµιδής του προϊόντος. Το δρων συστατικό του σκευάσµατος (Pyraflufen-ethyl) έχει
ζιζανιοκτόνο δράση που οφείλεται στην παρεµπόδιση του ενζύµου οξειδάση του πρωτο-
πορφυρογόνου (Protoporphyrogen - oxidase, PPG–O ή PP–O) ενός βασικού ενζύµου για
τη βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης (protoporphyrin).

37

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./ στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

Αποφύλλωση

10
(+100

κ.εκ./στρ.
φυτικό
λάδι)

1- 50-60 14

Φάσµα Δράσης

Με ψεκασµό
φυλλώµατος όταν
το 30%-50% των

καρυδιών είναι
ανοικτά (περίπου

90% ώριµα).
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο χρόνος της αποφύλλωσης είναι πολύ σηµαντικός για την επιτυχία
της εφαρµογής

• Ο ψεκασµός πρέπει να γίνεται όταν το ποσοστό ανοίγµατος
των καρυδιών στις φυτείες είναι 50-60% και τα καρύδια
της κορυφής είναι τουλάχιστον 30-35 ηµερών.

• Η πρόωρη ή όψιµη επέµβαση µειώνουν την παραγωγή
και υποβαθµίζουν την ποιότητα του βαµβακιού.

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Πότε πρέπει να γίνεται η αποφύλλωση:

Η αποφύλλωση είναι απαραίτητη και σηµαντική:

• Επιταχύνει το οµοιόµορφο άνοιγµα των καρυδιών.

• Διευκολύνει τη µηχανοσυλλογή.

• Μειώνεται το ποσοστό ξένων υλών (φύλλα, κάψες-στελέχη)
και ο χρωµατισµός της ίνας.

• Αποφεύγεται το σάπισµα και η καραµελοποίηση των καρυδιών.

• Καλύτερη ποιότητα βαµβακιού.
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Αbutilon theophrasti
Αγριοβαµβακιά

Solanum nigrum
Αγριοτοµατιά

Chenopodium album
Λουβουδιά

Echinochloa crus-galli
Μουχρίτσα

Cynodon dactylon
Αγριάδα

Sorghum halepense
Βέλιουρας

Datura stramonium
Τάτουλας

Cyperus rotundus
Κύπερη

Xanthium strumarium
Αγριοµελιτζάνα

Τα κυριότερα ζιζάνια
στη βαµβακοκαλλιέργεια
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DIFFERENCE® 50 SC ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

(1) Προσπαρτική εφαρµογή:
Καλή αποτελεσµατικότητα: Βλήτο (Amaranthus retroflexus), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli),
Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοµατιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepense),
Αγριοµελιτζάνα (Xanthium strumarium).
Μέτρια αποτελεσµατικότητα: Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti).

(2) Σπαστή εφαρµογή (προσπαρτικά και προφυτρωτικά σε αναλογία:
300 κ.εκ. + 100 κ.εκ. ή 200 κ.εκ. + 200 κ.εκ.):
Καλή αποτελεσµατικότητα: Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti), Βλήτο (Amaranthus retroflexus),
Τάτουλας (Datura stramonium), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοµατιά (Solanum nigrum),
Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριοµελιτζάνα (Xanthium strumarium).
Μέτρια αποτελεσµατικότητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli).

(3) Προφυτρωτική εφαρµογή:
Καλή αποτελεσµατικότητα: Λουβουδιές (Chenopodium spp), Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti),
Βλήτο (Amaranthus retroflexus, Amaranthus sp.), Τάτουλας (Datura stramonium), Μουχρίτσα (Echinochloa
crus-galli), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοµατιά (Solanum
nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριοµελιτζάνα (Xanthium strumarium).

(4) Μεταφυτρωτική εφαρµογή:
Καλή αποτελεσµατικότητα: Αγριοµελιτζάνα (Xanthium strumarium).
Μέτρια αποτελεσµατικότητα: Βλήτο (Αmaranthus retroflexus), Αγριοτοµατιά (Solanum nigrum).

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70138 / 09.11.2015

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70141/ 30.11.2015

Δραστική Ουσία: Fluometuron 50% β/o
Μορφή: Συµπυκνωµένο Εναιώρηµα (SC)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Προσπαρτικό, προφυτρωτικό ή µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
κατά των ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαµβάκι. Απορροφάται
κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωµα και δρα διασυστηµατικά παρε-
µποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

240 – 400

300+100
ή

200+200

240 – 400

200

- 30-60

- 30-60

1

1

2

Φάσµα Δράσης

(1) Πριν τη σπορά,
µε ενσωµάτωση
στο έδαφος σε
βάθος 5-8 εκ.

(2) «Σπαστή»
εφαρµογή

προσπαρτικά, και
προφυτρωτικά, µε

ενσωµάτωση.

(3) Προφυτρωτικά.
Εφόσον δεν

ακολουθήσει βροχή,
να ακολουθήσει

άρδευση µε 20-50
m3 νερό / στρέµµα.

(4) Μετά το
φύτρωµα των

βαµβακοφύτων
και όταν αυτά έχουν

ύψος 10-15 εκ.,
µε κατευθυνόµενο

ψεκασµό στη
βάση τους.

Mη
εφαρµόσιµο

Mη
εφαρµόσιµο

Πλατύφυλλα
και
αγρωστώδη
ζιζάνια

FLOW 50 SC

Παρατηρήσεις:
1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, µικρό πληθυσµό

ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιµοποιήστε χαµηλότερες δοσολογίες.
2. Η προσπαρτική εφαρµογή συνίσταται για ξηρά εδάφη ή όταν αναµένεται να επικρατήσουν συνθήκες

ξηρασίας µετά την εφαρµογή.
3. Η µεταφυτρωτική εφαρµογή συνίσταται µόνο όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των ζιζανίων

κατά την προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρµογή, µε δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.εκ./στρ.
(σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 κ.εκ./στρ.
µε το σκεύασµα ανά έτος.

4. Μπορεί να συνδυαστεί µε σκευάσµατα µε δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλέπε
«Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων.

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ



Παρατηρήσεις:
• Η δράση του Prowl 455 CS στις επιφανειακές εφαρµογές επηρεάζεται σηµαντικά από την εδαφική

υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισµα 24-48 ώρες µετά την εφαρµογή για
την ενσωµάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

• Για την καλύτερη αντιµετώπιση του στύφνου (Solanum nigrum), µετά την προσπαρτική εφαρµογή µε
ενσωµάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρµογή µετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας
µε ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει τη δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρέµµα
(σκεύασµα 50% περιεκτικότητας σε δρων συστατικό) ή 125 γρ. δραστική ουσία /στρέµµα.

• Οι µικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαµηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και
µικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι µεγαλύτερες σε µέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – µέσης έως
υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και µεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που
χρησιµοποιηθούν οι µέγιστες δόσεις, και ανάλογα µε τη σύσταση/γονιµότητα του εδάφους, είναι δυνατό
να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής
υγρασίας ή/και χαµηλών θερµοκρασιών.

• Το Prowl 455 CS καταπολεµά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο
(φύτρωµα-κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωµένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουµένως
να καταστραφούν µε σκάλισµα ή βοτάνισµα ή µε κατάλληλο µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο.
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PROWL® 455 CS

*ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis), Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria
verticillata), Αιµατόχορτο (Digitaria sanguinalis).

Μετρίως ευαίσθητα:
Αγριοβρώµη (Avena sterilis).

*ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides), Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus), Αναγαλλίς (Anagallis
arvensis), Λουβουδιά (Chenopodium album), Koινό Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum),
Πολυκόµπι (Polygonum aviculare), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αναρριχώµενο Πολύγωνο
(Bliderdykia convlolvulus), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Παπαρούνα, Κουφάγκαθο (Silybum marianum),

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 7973 / 27.03.2012

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

360-430 - 20-60
1

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: : Pendimethalin 45,5% β/ο
Μορφή: Εναιώρηµα µικροκαψυλίων (CS)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέµηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων
ζιζανίων. Στο βιοχηµικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της µίτωσης
µε παρεµπόδιση του σχηµατισµού των µικροσωληνίσκων της µιτωτικής ατράκτου.

Προσπαρτικά µε
ενσωµάτωση ή

προφυτρωτικά της
καλλιέργειας.

Δεν ορίζεται
λόγω του
πολύ νωρίς
χρόνου
εφαρµογής

Ετήσια
αγρωστώδη και
πλατύφυλλα
ζιζάνια*

Στελλάρια (Stellaria media), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis), Στύφνος (Solanum nigrum), Ζωχός (Sonchus
oleraceus), Τριβόλι (Tribulus terrestris), Βερόνικα (Veronica hederifolia, V. persica), Μαρτιάκος (Senecio
vulgaris).

Μετρίως ευαίσθητα:
Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Κολλητσίδα (Galium spp.),
Ρανούγκουλος (Ranunculus spp.), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum).

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Παρατηρήσεις:
• Να γίνεται καθολικός οµοιόµορφος ψεκασµός της επιφάνειας του εδάφους, µε ψεκαστήρα υψηλού όγκου

και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέµµα.
• Η µεγάλη δόση εφαρµόζεται σε βαριά εδάφη.

TYPHOON® 96 EC

Ευαίσθητα ζιζάνια: Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσα), Digitaria spp. (Αιµατόχορτο), Setaria spp.
(Σετάρια), Amaranthus spp. (Βλήτο), Solanum nigrum (Αγριοτοµατιά), Portulaca oleracea (Γλυστρίδα),
Lolium spp. (Ήρα), Capsella bursa-pastoris (Καψέλλα), Μatricaria spp. (Χαµοµήλι), Fumaria spp.
(Καπνόχορτο).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Chenopodium album (Λουβουδιά), Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά),
Cyperus esculentus (Κίτρινη Κύπερη), Stellaria media (Στελλάρια).

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70118 / 20.03.2015

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

100-130

100

- 30-60
1

Φάσµα Δράσης

Προφυτρωτικά
(σύντοµα µετά τη

σπορά)

Προσπαρτικά
µε ελαφρά

ενσωµάτωση
(3-5 εκ.)

Δεν ορίζεται

Ετήσια
αγρωστώδη και
µερικά
πλατύφυλλα
ζιζάνια

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δραστική Ουσία: S-metolachlor 96% β/ο
Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων
αγρωστωδών και µερικών πλατύφυλλων ζιζανίων. Το S-metolachlor, απορροφάται
κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεµπο-
δίζει τη διαίρεση των κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών.
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Ευαίσθητα ετήσια ζιζάνια: Αλεπονούρα (Alopecurus sp.), Αγριοβρώµη (Avena sp.), Βρώµος (Bromus sp.),
Κριθάρι (Hordeum vulgare), Σιτάρι (Triticum aestivum), Αιµατόχορτο (Digitaria sp.),
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Σετάρια (Setaria sp.).

• Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Περιέχει fluazifop-p-butyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• 63,02% του µείγµατος αποτελείται από συστατικά άγνωστης τοξικότητας από αναπνοής.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

FUSILADE® MAX EC
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70439/02.12.2021

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

100-250 - 10-40 1

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Fluazifop-P-butyl 12.5% β/ο
Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος για τη
µεταφυτρωτική καταπολέµηση αγρωστωδών ζιζανίων. Η απορρόφηση του γίνεται από τα
φύλλα και µετακινείται στους υπέργειους και υπόγειους βλαστούς ιστούς των φυτών. Σε
βιοχηµικό επίπεδο παρεµποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεµποδιστής του
ενζύµου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύµου Α - ACCase).

90
Αγρωστώδη
ετήσια ζιζάνια

Ψεκασµός
φυλλώµατος.

Όταν τα αγρωστώδη
ζιζάνια έχουν

τουλάχιστον δύο
αναπτυγµένα φύλλα
και πριν το στάδιο

του πλήρους
αδελφώµατος.
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Διαχρονική και αξιόπιστη λύση στην καταπολέµηση των ζιζανίων.

Υψηλή αποτελεσµατικότητα λόγω της Τεχνολογίας Isolink.

Άµεσα ορατά αποτελέσµατα λόγω της βέλτιστης ικανότητας διείσδυσής του.

Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή λόγω της διασυστηµατικής του δράσης.

Δράση και σε χαµηλές θερµοκρασίες.

Κατάλληλο για χρήση σε Προγράµµατα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Μη φυτοτοξικό για την καλλιέργεια όταν εφαρµόζεται σύµφωνα
µε τα αναγραφόµενα στην ετικέτα του.

Η Διαχρονική και Αξιόπιστη Λύση στην καταπολέµηση των αγρωστωδών ζιζανίων!

Το FUSILADE® MAX είναι ενισχυµένο µε την Τεχνολογία Isolink που µεγιστοποιεί την
αποτελεσµατικότητα του δραστικού, λόγω της εξαιρετικής προσκολλητικής του ικανότητας
στα στενόφυλλα ζιζάνια.

Απορροφάται ταχύτατα από τα φύλλα και µετακινείται στους
υπέργειους και υπόγειους ιστούς των φυτών, µέσω του
αποπλάστη και του συµπλάστη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Παρατηρήσεις:
• Μην εφαρµόζετε το σκεύασµα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαµηλές θερµοκρασίες,

βοσκή). Η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος µπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η
σχετική υγρασία µικρότερη του 60%.

• Μετά την εφαρµογή του σκευάσµατος σε καλλιέργειες βαµβακιού να µην εφαρµόζεται σκεύασµα που
περιέχει fluazifop-p-butyl κατά τη διάρκεια του επόµενου χρόνου.
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TARGA® 5 EC

*ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Ετήσια ζιζάνια: Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά), Avena sp. (Αγριοβρώµη), Bromus sp. (Βρόµος),
Digitaria sanguinalis (Αιµατόχορτο), Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon (Μουχρίτσα),
Hordeum vulgare (Κριθάρια), Lolium sp. (Ήρες), Oryza rufipogon, Phalaris sp. (Φαλαρίδες), Sorghum
halepense (Βέλιουρας από σπόρο), Triticum aestivum (Σιτάρια),

Πολυετή ζιζάνια: Agropyron repens (Αγρόπυρο), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ρίζωµα).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Ετήσια ζιζάνια: Setaria sp. (Σετάριες), Poa annua (ετήσια Πόα).

Πολυετή ζιζάνια: Cynodon dactylon (Αγριάδα).

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.

Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70191 / 12.12.2016

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

100-150

150-300

- 20-40 1

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Quizalofop-p-ethyl 5% β/ο
Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων
και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των
φυτών και παρεµποδίζει την ανάπτυξη των µεριστωµάτων στα φύλλα και στο ρίζωµα.

Μεταφυτρωτικά
των ζιζανίων, από το

στάδιο των 2 φύλλων
της καλλιέργειας
ως την έναρξη
της κάλυψης
των σειρών

(BBCH 12-31)

45

Ετήσια
αγρωστώδη
ζιζάνια *

Πολυετή
αγρωστώδη
ζιζάνια*

Παρατηρήσεις:
• Οι µικρές δόσεις εφαρµόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο.
• Το Sorghum halepense καταπολεµείται καλύτερα µε σπαστή εφαρµογή, µε δόση 100 κ.εκ./στρέµµα όταν

έχει µήκος βλαστού 20-30 εκατοστά και 125 κ.εκ./στρέµµα για τις αναβλαστήσεις.
Η Poa annua καταπολεµείται καλύτερα σε µικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ./στρέµµα.

• Μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
• Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα.
• Εφαρµόζεται µεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια.
• Για ετήσια ζιζάνια εφαρµόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαµηλότερη δόση ή αργότερα µε τη

µεγαλύτερη δόση.
• Για πολυετή ζιζάνια εφαρµόζεται από το στάδιο επιµήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σηµαίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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Υψηλή ταχύτητα δράσης – Σταθερή αξία ενάντια στα δυσεξόντωτα ζιζάνια

Τα ψεκασµένα ζιζάνια σταµατούν να αναπτύσσονται 1 - 2 ηµέρες µετά την εφαρµογή. Τα
νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαµηλότερο µέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά
όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται µέσα σε 10 - 20 ηµέρες, ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες.

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
• Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
• Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Μπορεί να προκαλέσει δερµατική αλλεργική αντίδραση.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Περιέχει: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (CAS: 64742-94-5) Calcium

dodecylbenzenesulphonate (CAS 26264-06-2) / 2-Ethylhexanol (CAS: 104-76-7).Dodecan-1-ol, ethoxylated(CAS:9002-92-0)
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
7928 / 24-09-2009
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Παρατηρήσεις:
1. Για την καταπολέµηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως µία µε δύο εφαρµογές

(χειµώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα µε την εποχή εµφάνισης των ζιζανίων και την
καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

2. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα στελέχη και
το φύλλωµα των φυτών βαµβακιού. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυµµάτων (καλυπτρών)
γύρω από τα µπέκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

3. Να µη γίνεται ψεκασµός αν αναµένεται βροχή σε 6 ώρες.
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
5. Να µη χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
6. Η εφαρµογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

ROUNDUP® GOLD 36 SL

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

150-200

500

- 20-40

1

1

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Glyphosate οξύ 36% β/ο (υπό µορφή άλατος
Καλίου 44,1% β/ο)
Μορφή: Πυκνό διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό, µη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπο-
λέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων, ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των
ζιζανίων και παρεµποδίζει το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωµατι-
κών αµινοξέων.

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός µεταξύ
των γραµµών πριν

την έναρξη της
άνθησης

7

Ετήσια ζιζάνια
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)

Πολυετή
ζιζάνια
Βέλιουρας
(Sorghum
halepense)

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

110 - 150

375

- 20-40

1

1

Φάσµα Δράσης

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός µε

καλύπτρα µεταξύ
των γραµµών πριν

την έναρξη της
άνθησης.

--

Ετήσια ζιζάνια
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)

Πολυετή ζιζάνια
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα),
(Sorghum
halepense)

• Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρατηρήσεις:
1. Για την καταπολέµηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως µία µε δύο εφαρµογές (χειµώνα -

άνοιξη) ή/ και (καλοκαίρι-φθινόπωρο), ανάλογα µε την εποχή εµφάνισης των ζιζανίων και
την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
Για την καταπολέµηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως µία εφαρµογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται
κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο µετά από αυτή.

2. Ο ψεκασµός πρέπει να είναι κατευθυνόµενος µεταξύ των γραµµών πριν την έναρξη της άνθισης
της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή
µε τα στελέχη και το φύλλωµα των φυτών.

3. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυµµάτων (καλυπτρών) γύρω από τα µπεκ για την αποφυγή
φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ROUNDUP® ULTRA 48 SL
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
70114 / 25-02-2015

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Glyphosate οξύ 48% β/ο (υπό µορφή άλατος
Καλίου: 58,81% β/ο)
Μορφή: Πυκνό διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό, µη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπο-
λέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς
των ζιζανίων και παρεµποδίζει το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρω-
µατικών αµινοξέων.
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Παρατηρήσεις:
1. Για την καταπολέµηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως µία µε δύο εφαρµογές (χειµώνα-άνοιξη)

ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα µε την εποχή εµφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα
ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

2. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα στελέχη και το φύλλωµα των
φυτών βαµβακιού. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυµµάτων (καλυπτρών) γύρω από τα µπέκ για την
αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

3. Να µη γίνεται ψεκασµός αν αναµένεται βροχή σε 6 ώρες.
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
5. Να µη χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
6. Η εφαρµογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

CLINIC® 36 SL
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70330 / 22.04.2019

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

150-200

500

- 20-40

1

1

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Glyphosate οξύ 36% β/ο (υπό µορφή άλατος ισοπροπυλαµίνης
48,6% β/ο)
Μορφή: Πυκνό διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό, µη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπο-
λέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων, ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των
ζιζανίων και παρεµποδίζει το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωµατι-
κών αµινοξέων.

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός µεταξύ
των γραµµών πριν

την έναρξη της
άνθησης

7

Ετήσια ζιζάνια
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)

Πολυετή
ζιζάνια
Βέλιουρας
(Sorghum
halepense)

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

100 - 130

330

- 20-40 1

Φάσµα Δράσης

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός µεταξύ
των γραµµών πριν

την έναρξη της
άνθησης

7

Ετήσια ζιζάνια
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)

Πολυετή
ζιζάνια
Βέλιουρας
(Sorghum
halepense)

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

CLINIC® 540 SL
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
70034 / 08.04.2013

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Glyphosate οξύ 54% β/o (υπό µορφή άλατος
ισοπροπυλαµίνης 65,59% β/ο και αµµωνιακού άλατος 5,94% β/ο)
Μορφή: Πυκνό διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό, µη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπο-
λέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων, ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των
ζιζανίων και παρεµποδίζει το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωµατι-
κών αµινοξέων.
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CREDIT® 36 SL
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70336 / 18.06.2019
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Παρατηρήσεις:
1. Να χρησιµοποιείται πάντα µε προσθήκη λαδιού.
2. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα στελέχη και

το φύλλωµα των φυτών βαµβακιού. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυµµάτων (καλυπτρών)
γύρω από τα µπέκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

3. Για την καταπολέµηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως µία µε δύο εφαρµογές
(χειµώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα µε την εποχή εµφάνισης των ζιζανίων και την
καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

4. Να µη γίνεται ψεκασµός αν αναµένεται βροχή σε 6 ώρες.
5. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
6. Να µη χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
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CREDIT XTREME 540 SL
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:

70409 / 12.01.2021

Στόχος

Δόσεις σκευάσµατος

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

Τελευταία
επέµβαση πριν

από τη συγκοµιδή
(ηµέρες)

κ.εκ./στρ.
(max)

κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέµµα

100-400

100-200

-

-

10-40

10-40 1

1

Φάσµα Δράσης

Δραστική Ουσία: Glyphosate 54% β/ο (υπό µορφή άλατος
ισοπροπυλαµίνης 40,08% β/ο και άλατος καλίου 29,77% β/ο)
Μορφή: Πυκνό διάλυµα (SL)
Ταυτότητα - Τρόπος δράσης: Διασυστηµατικό, µη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπο-
λέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρε-
µποδίζει το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση αρωµατικών αµινοξέων.

Το Credit Xtreme είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Nufarm βασισµένο στη χρήση
της πατενταρισµένης τεχνολογίας Dual Salt (DST), παρέχοντας στον παραγωγό µία
πρωτοποριακή σύνθεση δύο αλάτων glyphosate υψηλής συγκέντρωσης.

Ψεκασµός
προσπαρτικά των

γραµµικών
καλλιεργειών για την

προετοιµασία του
εδάφους.

Ψεκασµός των
ζιζανίων που έχουν

εµφανιστεί στον
αγρό, µετασπαρτικά
/ προφυτρωτικά των

γραµµικών
καλλιεργειών.

Δ.Ο.
Καλύπτεται

από τον
χρόνο

εφαρµογής

Δ.Ο.
Καλύπτεται

από τον
χρόνο

εφαρµογής

Ετήσια ζιζάνια

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Δελτίο δεδοµένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήµατος.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ετήσια ζιζάνια

Πολυετή ζιζάνια

Παρατηρήσεις:
1. Για την αγριάδα, η εφαρµογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30cm.
2. Για τη φτέρη η εφαρµογή να γίνεται µετά το ξεδίπλωµα της κορυφής.
3. Να µην γίνεται ψεκασµός, αν αναµένεται βροχή σε 6 ώρες.
4. Να µη χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
5. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
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Αύξηση της αποτελεσµατικότητας σε ευρύ φάσµα ζιζανίων λόγω της ύπαρξης των
διαφορετικών αλάτων.

Ταχύτερη απορρόφηση από τα ζιζάνια και εξαιρετική µετακίνηση µέσα σε αυτά µε
αποτέλεσµα τη γρηγορότερη καταστροφή τους (burnout).

Επιφανειοδραστικά υψηλής ποιότητας για αύξηση της αποτελεσµατικότητας του ψεκα-
σµού, ακόµα και αν εφαρµοστεί λίγο πριν ή µετά τη βροχή.

Υψηλότερη συγκέντρωση glyphosate ανά σκεύασµα (ψεκασµός περισσότερων στρεµ-
µάτων µε τον ίδιο όγκο σκευάσµατος, αγορά λιγότερων συσκευασιών για ευκολότερο
χειρισµό, λιγότερες κενές συσκευασίες προς ανακύκλωση µετά τη χρήση).

Βελτιωµένη διάλυση του προϊόντος στο νερό (ακόµα και σε πιο σκληρό νερό).

Μειωµένη παραγωγή αφρού κατά το γέµισµα του βυτίου.

Βελτιωµένη συνδυαστικότητα µε άλλα ζιζανιοκτόνα στο βυτίο.

Σταθερότητα του ιξώδους ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες (δε γίνεται παχύρευστο
και δύσχρηστο σε χαµηλές θερµοκρασίες αποθήκευσης).

Η τεχνολογία Dual Salt και το ειδικά σχεδιασµένο πακέτο
επιφανειοδραστικών ουσιών υψηλής ποιότητας που εµπε-
ριέχονται στο Credit Xreme, προσφέρουν στον παραγωγό
ένα προηγµένο σκεύασµα glyphosate µε πολλαπλά οφέλη:
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ELGAFIA 1.5GR

ROUNDUP

GOLD 36 SL

ROUNDUP

ULTRA 48 SL

CLINIC/

CREDIT 36 SL

CLINIC 540 SL

CREDIT XTREME
540 SLΖι

ζά
νι

α
µε

τά
τη

συ
γκ

οµ
ιδ

ή:

Αγρότιδες

Μυζητικά έντοµα
(π.χ. αφίδες)

Αλευρώδεις

Πράσινο σκουλήκι

Ρόδινο σκουλήκι

Τετράνυχοι

1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο 3ο1ο 2ο 3ο1ο 2ο

Σπορά - Φύτρωµα Αρχική ανάπτυξη - Χτένια - Άνθηση Καρποφορία Ωρίµανση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι

Ο ηµερολογιακός
χρόνος εφαρµογής
που παρουσιάζεται

στο πρόγραµµα
ψεκασµών είναι

ενδεικτικός, διότι
εξαρτάται τόσο από το
στάδιο ανάπτυξης της

καλλιέργειας
βαµβακιού, όσο και

από τις τοπικές
εδαφοκλιµατικές

συνθήκες κάθε
περιοχής και κάθε

καλλιεργητικού έτους.

Τα φυτοπροστατευτι-
κά 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.

PREP 480 SL

KABUKI 2,5 EC
ΩΡΙΜΑΝΣΗ -
ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ

AGREE WP

AWARD SC (άδεια 120 ηµερών)

TEPPEKI 50WG

• PROFIL EXTRA 5 SL • PROFIL 20 SG • CARNADINE 20 SL

AGREE WP

• PROFIL 20 SG
• PROFIL EXTRA 5 SL
• CARNADINE 20 SL

ΖΙΖΑΝΙΑ

PROWL 455 CS

TYPHOON 96 EC

DIFFERENCE 50 SC

FLOW 50 SC

TARGA 5 EC

ROUNDUP GOLD 36 SL

ROUNDUP ULTRA 48 SL

CLINIC 540 SL

CLINIC 36 SL

CREDIT 36 SL

FUSILADE MAX EC

Γρ
αµ

µι
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ς
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µο

γέ
ς:

CREDIT XTREME 540 SL



Διαφυλλική λίπανση βαµβακιού
από την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

58 59

Απαιτήσεις βαµβακιού σε θρεπτικά στοιχεία
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Ανάπτυξη
φυλλικής

επιφάνειας

Εµφάνιση
χτενιών

Έναρξη
ανθοφορίας

Πλήρη
ανθοφορία

Έναρξη
ανοίγµατος
καρυδιών

Η Κ&Ν Ευθυµιάδης για την κάλυψη των αναγκών του βαµβακιού σε θρεπτικά στοιχεία,
µε τη συνεργασία κορυφαίων διεθνών εταιριών, προτείνει τη χρήση:
• των υδατοδιαλυτών λίπασµάτων ΜΟΥΡΤΟΝΙΚ,
• των νέων υγρών λιπασµάτων υψηλής πυκνότητας τεχνολογίας High density
BRANDT HD της εταιρίας BRANDT USA και
• των πυκνών αιωρηµάτων για την αντιµετώπιση τροφοπενιών ΒΙΟΦΟΛ.

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΟΝΙΚ

Η σειρά λιπασµάτων ΜΟΥΡΤΟΝΙΚ, από τα πρώτα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα που εµφανίστη-
καν στην Ελληνική αγορά, έχουν τη σταθερή προτίµηση των παραγωγών χάρη στην
ασυναγώνιστη ποιότητά τους. Τώρα, ανανεωµένα και βελτιωµένα, έρχονται να δώσουν
λύσεις στη θρέψη του βαµβακιού. Είναι κατάλληλα για όλα τα συστήµατα υδρολίπανσης
καθώς και για διαφυλλικές εφαρµογές.
Η σειρά περιλαµβάνει τους παρακάτω τύπους:

12-48-8 + ιχνοστοιχεία

20-20-20 + ιχνοστοιχεία

30-10-10 + ιχνοστοιχεία

6-8-28 + ιχνοστοιχεία

Το βαµβάκι κατά τη διάρκεια του βιολογικού του κύκλου έχει ανάγκη από σηµαντικές
ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, διαφορετικές σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του.
Η λίπανση από το έδαφος δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά στοιχεία
για όλη τη διάρκεια του βιολογικού του κύκλου και οι λόγοι είναι οι εξής:
• Διαφορετικοί ρυθµοί απορρόφησης στοιχείων ανάλογα µε το στάδιο
• Εκπλύσεις θρεπτικών στοιχείων
• Δέσµευση Φωσφόρου σε αλκαλικά ή όξινα εδάφη
• Εγγενής αδυναµία του βαµβακιού, σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες,

στην απορρόφηση Καλίου από το έδαφος

Λίπασµα πλούσιο σε Φώσφορο, κατάλληλο για τα πρώτα στάδια
των φυτών (starter) όταν η διαθεσιµότητα Φωσφόρου είναι περιο-
ρισµένη, ειδικά σε συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών και υψηλής
εδαφικής υγρασίας. Συµβάλει θετικά στην ανάπτυξη του ριζικού
συστήµατος και την καλή εγκατάσταση των φυτών.

Ισορροπηµένο πλήρες λίπασµα, πλούσιο σε βασικά θρεπτικά
στοιχεία και µε ιχνοστοιχεία, κατάλληλο για όλα τα στάδια ανάπτυξης
των φυτών. Ενισχύει τις καλλιέργειες στις φάσεις έντονης δραστη-
ριότητας.

Λίπασµα πλούσιο σε Άζωτο αναλογίας Ν,Ρ,Κ (3:1:1) για τα στάδια
ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας της καλλιέργειας. Το Άζωτο
έχει θετική επίδραση στο βάρος του σπόρου µε ανάλογη αύξηση της
απόδοσης του βαµβακιού.

Πλήρες λίπασµα µε αυξηµένη συγκέντρωση καλίου που περιέχει
επιπλέον 2% ΜgO και ιχνοστοιχεία κατάλληλο για το στάδιο της
διόγκωσης και ωρίµανσης των καρυδιών. Οι απαιτήσεις του βαµβα-
κιού σε Κάλιο είναι αυξηµένες στο στάδιο σχηµατισµού των καρυ-
διών µέχρι την ωρίµανση.
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H K&N Ευθυµιάδης µε σταθερή προσήλωση στο να παρέχει στο παραγωγό προϊόντα και

λύσεις τεχνολογίας αιχµής, παρουσιάζει στην αγορά τη νέα σειρά προϊόντων της

BRANDT Co USA.

Τα BRANDT HD είναι προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο µε τα

απαραίτητα ιχνοστοιχεία. Τα λιπάσµατα της σειράς Brandt HD, τυποποιούνται µε τη µοναδι-

κή τεχνολογία Brandt High Density πολύ µικρών και άµεσα διαλυτών σωµατιδίων, ώστε

να παρέχουν υψηλή αποτελεσµατικότητα µε µικρότερες δόσεις.

Είναι κατάλληλα για υδρολίπανση και διαφυλλικούς ψεκασµούς.

• Υψηλή θρεπτική συγκέντρωση
• Μικρότερος όγκος (ευκολία µεταφοράς, χειρισµού, αποθήκευσης)
• Χωρίς έκλυση σκόνης

ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
(Brandt High Density technology)

β/ο + ιχνοστοιχεία

β/ο + ιχνοστοιχεία

β/ο + ιχνοστοιχεία

8-31-4 β/β

5-0-0 + 2% Zn + 2% Mn + 0,5% B +
0,05% Mo + 2% S

Εφαρµογή στα στάδια ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας για ισορροπηµένη λίπανση
Αζώτου, Φωσφόρου, Καλίου. Η απορρόφηση Αζώτου από το φυτό αυξάνει µε την εµφάνιση
των πρώτων χτενιών µέχρι το σχηµατισµό των καρυδιών. Συµβάλλει στην ανάπτυξη της
φυλλικής επιφάνειας του φυτού, στον αριθµό των πλάγιων διακλαδώσεων, χτενιών,
ανθέων, καρυδιών και αυξάνει το βάρος των καρυδιών.

Εφαρµογή στα αρχικά στάδιατης καλλιέργειας και στην έναρξη της εµφάνισης των χτενιών.
Η απορρόφηση του Φωσφόρου συµβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου.Ο διαθέσιµος
Φώσφορος στο έδαφος είναι ελάχιστος γιατί δεσµεύεται γρήγορα από το Ασβέστιο και είναι
απαραίτητη η προσθήκη του διαφυλλικά. Ρυθµίζει την ισορροπία ανάπτυξης µεταξύ του
υπέργειου τµήµατος και του ριζικού συστήµατος όταν εφαρµόζεται πριν την ανθοφορία.

Εφαρµογή στο στάδιο καρποφορίας και στην αρχή της ωρίµανσης. H απορρόφηση Καλίου
αυξάνεται µε την εµφάνιση των καρυδιών όταν στο έδαφος οι διαθέσιµες ποσότητες δεν
είναι επαρκείς. Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας, το βάρος σπόρου και την
περιεκτικότητα σε λάδι. Ενισχύει την ανθεκτικότητα του φυτού στις ασθένειες.

Το BRANDT PLANT START είναι συµπυκνωµένο λίπασµα εκκίνησης, σχεδιασµένο ώστε να
προωθεί υγιές, δυνατό ριζικό σύστηµα καθώς και την ανάπτυξη του φυτού στα αρχικά
στάδια. Το BRANDT PLANT START βοηθά τα φυτά να ξεπεράσουν κάθε είδους στρες, βιοτι-
κού και αβιοτικού, ειδικά του στρες λόγω δυσµενών καιρικών συνθήκων. Μπορεί να εφαρ-
µοστεί µε υδρολίπανση ή µε διαφυλλικούς ψεκασµούς.

Το BRANDT Smart Quatro Plus είναι µίγµα ιχνοστοιχείων Ψευδαργύρου, Μαγγανίου,
Βορίου & Μολυβδαινίου απαραίτητων για την ανάπτυξη των φυτών και την αντοχή στο
στρες. Η πρωτοποριακή φόρµουλα Smart της Brandt Co USA, επιτρέπει τη γρήγορη απορ-
ρόφηση των θρεπτικών στοιχείων του, καθώς και την εφαρµογή του σε συνδυασµούς µε
όλα τα αγροχηµικά σκευάσµατα.
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BRANDT® HD NPK 21-21-21

BRANDT® HD P 10-50-10

BRANDT® HD K 10-10-60

BRANDT® Plant Start

BRANDT® Smart Quatro Plus
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Για την πρόληψη και αντιµετώπιση των τροφοπενιών στο βαµβάκι η Κ&Ν Ευθυµιάδης

προτείνει τη χρήση των προϊόντων θρέψης ΒΙΟΦΟΛ. Τα προϊόντα ΒΙΟΦΟΛ παράγονται

από την εταιρία AGLUKON και είναι υψηλής τεχνολογίας διαφυλλικά λιπάσµατα µε

υψηλή περιεκτικότητα σε µακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία. Συµβάλουν αποτελεσµατι-

κά στη βελτίωση της υγείας των φυτών, στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση

της ποιότητάς της.

ΠΥΚΝΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ

Κατάλληλο σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται καθυστερηµένη ανάπτυξη των φυτών λόγω
της επικράτησης δυσµενών καιρικών συνθηκών ή λόγω προβληµατικού φυτρώµατος. Το
ΒΙΟΦΟΛ Super περιέχει Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Σίδηρο, Ψευδάργυρο, Χαλκό,
Βόριο και Μολυβδαίνιο. Η ισορροπηµένη σύνθεσή του δρα καταλυτικά στην απρόσκοπτη
τροφοδοσία των φυτών µε τα στοιχεία αυτά, ιδιαίτερα όταν δεν µπορούν να τα απορροφή-
σουν από τη ρίζα.

Κατά την περίοδο της άνθισης των φυτών όπου παρατηρούνται αυξηµένες ανάγκες σε
Βόριο, προτείνεται η εφαρµογή του διαφυλλικού λιπάσµατος ΒΙΟΦΟΛ B Plus . Το ΒΙΟΦΟΛ Β
Plus παρέχει στα φυτά τις αναγκαίες ποσότητες σε Βόριο, Φωσφόρο και ιχνοστοιχεία για τη
βελτίωση της γονιµοποίησης και της καρπόδεσης, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό περισσότε-
ρων σπερµάτων, την αύξηση του βάρους του σύσπορου βαµβακιού κατά τη συγκοµιδή,
καθώς και την παραγωγή ίνας καλύτερης ποιότητας.

Το Μαγνήσιο συµµετέχει σε πολλές βιολογικές διεργασίες των φυτών. Είναι απαραίτητο στο
σχηµατισµό του µορίου της χλωροφύλλης και κατά συνέπεια στην παραγωγή ενέργειας από
τα φυτά. Σε περιπτώσεις τροφοπενίας Mαγνησίου τα φυτά υπολειτουργούν και καθίστανται
ευαίσθητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. To BIOΦΟΛ Mg παρέχει στα φυτά
Άζωτο, Μαγνήσιο, Θείο, Βόριο Μαγγάνιο και Ψευδάργυρο.

Το Ασβέστιο παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ρίζας, στις κυτταρικές
διαιρέσεις και την ανάπτυξη των οφθαλµών. Στο βαµβάκι τροφοπενία Ασβεστίου µπορεί να
εµφανιστεί σε ορισµένες περιπτώσεις όπως για παράδειγµα σε όξινα εδάφη ή σε εδάφη µε
προβλήµατα αλατότητας.Το ΒΙΟΦΟΛ CaO παρέχει στα φυτά Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο,
Σίδηρο, Βόριο, Ψευδάργυρο, Χαλκό και Μολυβδαίνιο.

Mg

B Plus

Super 5-0-10 + 3 MgΟ + 1,5 Μn + 1 Fe + 1 Zn + 0,5 Cu +
0,3 B + 0,01 Mo % β/β

3,6-0-0 + 12 MgO + 4,3 S +
0,3 B + 1 Mn + 0,7 Zn % β/β

5-13-0 + 7,7 Β + 0,1 Fe + 0,05 Cu + 0,05 Mn +
0,05 Zn + 0,001Μο % β/β

10-0-0 + 15 CaO + 2 MgO + 0,1 Mn + 0,05 Fe + 0,05 B +
0,02 Zn + 0,04 Cu + 0,001 Mo % β/β

Νερό Νερό

θρεπτικά
στοιχεία

Υγρό λίπασµα

θρεπτικά
στοιχεία

Υψηλό θρεπτικό φορτίο
Διατίθενται στην τυποποιηµένη µορφή υδατικού
κρυσταλλικού αιωρήµατος (suspension) υψηλής
περιεκτικότητας σε µακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία ανά
µονάδα όγκου.

Περιέχουν βιολογικούς παράγοντες όπως βιταµίνη Β1,
κ.ά. που τα καθιστούν πιο αποτελεσµατικά.

Περιέχουν ειδικούς προστατευτικούς παράγοντες για
αποφυγή πρόκλησης φυτοτοξικότητας και για άριστη
συνδυαστικότητα µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Περιέχουν χηλικούς παράγοντες οι οποίοι µειώνουν τη
σκληρότητα του ψεκαστικού διαλύµατος και ρυθµίζουν
το pH σε επιθυµητό βαθµό.

Περιέχουν ειδικούς διαβρέχτες που βοηθούν στην
οµοιόµορφη εξάπλωση του ψεκαστικού διαλύµατος στα
φύλλα και δεν επιτρέπουν το γρήγορο στέγνωµα και το
ξέπλυµά τους από τη βροχή.

Περιέχουν ιχνοστοιχεία σε πλήρη χηλική µορφή µε
αποτέλεσµα την άριστη απορρόφηση και αφοµοίωση
από τα φυτά.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Φύτρωµα Στάδιο βλαστικής ανάπτυξης Έναρξη εµφάνισης χτενιών Προανθητικό στάδιο Άνθηση Στάδιο καρποφορίας Αύξηση µεγέθους καρυδιών Ωρίµανση

Brandt Plant Start

Brandt HD 21-21-21 Viofol B Plus

Brandt Smart Quatro Plus Brandt HD P 10-50-10 Brandt HD P 10-10-60

3

4

5

ΣΤΑΔΙΑ ΔΟΣΗ ΔΡΑΣΗ

Plant Start 8-31-4 Ανάπτυξη ριζικού συστήµατος,
αντοχή στο στρες.

2

1

Με την εµφάνιση
των πρώτων χτενιών

Brandt Smart Quatro Plus
Βελτίωση γονιµοποίησης
και καρπόδεσης. Διόρθωση
τροφοπενιών Zn, B, Mn, Mo.

Προανθητικά (εναλλακτικά
αντί του Smart Quatro Plus)

Viofol B Plus Βελτίωση γονιµοποίησης
και καρπόδεσης.

Με τις εφαρµογές
Mepiquat chloride

Brandt HD 10-50-10 Ρύθµιση ανάπτυξης.

Στάδιο αύξησης καρυδιών Brandt HD 10-10-60 250-300 κ.εκ./100L νερού

Βελτίωση ποιότητας ίνας
και βάρους καρυδιού.
Ενίσχυση της αντοχής
του φυτού σε ασθένειες.

200-300 κ.εκ./100L νερού

200-300 κ.εκ./100L νερού

100-125 κ.εκ./100L νερού

100-250 κ.εκ./100L νερού

Αρχικά στάδια

ΠΡΟΪΟΝ
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ΛΙΠΑΝΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ: ......-......-...…+……... ...… kg/στρ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ:......-......-...…+……... ...… kg/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ: ......-......-...…+……... ...… ml-gr/στρ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: …………. kg/στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ:

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΕΚΤΑΣΗ: ………... στρ.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ 1

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΟΣΗ ml-gr/στρ. ΣΤΟΧΟΣHMEΡOMHNIAΕΦΑΡΜΟΓΗ
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ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ ...…/.…../…...

ΑΛΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ...…/.…../…...

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ...…/.…../…...

ΠΟΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ...…/.…../….......ΕΩΣ......…/.…../….......

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ ΟΟΟΟΟΟΟΟ

ΛΙΠΑΝΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ: ......-......-...…+……... ...… kg/στρ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ:......-......-...…+……... ...… kg/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ: ......-......-...…+……... ...… ml-gr/στρ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: …………. kg/στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ:

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΕΚΤΑΣΗ: ………... στρ.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ 1

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΟΣΗ ml-gr/στρ. ΣΤΟΧΟΣHMEΡOMHNIAΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Γενικές Οδηγίες για Διαχείριση Ανθεκτικότητας:
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εφαρμόζονται και εναλλακτικές
μέθοδοι αντιμετώπισης των εχθρών (για έντομα / ακάρεα: φυσικοί και βιολογικοί
μέθοδοι αντιμετώπισης, για ζιζάνια: μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κ.τ.λ.)
και να γίνεται εναλλαγή των εντομοκτόνων / ακαρεοκτόνων / ζιζανιοκτόνων με
σκευάσματα άλλων ομάδων και διαφορετικού τρόπου δράσης.

Στο παρόν έντυπο περιλαμβάνονται πληροφορίες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(φ.π.) που ενδέχεται να αλλάξουν. Να ενημερώνεστε πάντα για τις ισχύουσες
εγκρίσεις των φ.π. και τις τροποποιήσεις αυτών είτε μέσω της ιστοσελίδας μας,
είτε από τους κατά τόπους συνεργάτες της Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να
διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη
χρήση.

Ημερομηνία έκδοσης εντύπου: Ιανουάριος 2022
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Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423,
E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ
1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου,
Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346,
E-mail: infoathens@efthymiadis.gr
www.efthymiadis.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

K&N Efthymiadis


