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Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Γενικά 
Το Garlon™ DUO 270EW αποτελείται  

από δύο δραστικά συστατικά το triclopyr  
και το aminopyralid που ανήκουν στην  

ομάδα ζιζανιοκτόνων του 
πυριδινοκαρβοξυλικού οξέος. 

Στα ευαίσθητα είδη ζιζανίων και τα 
δύο δραστικά συστατικά προκαλούν 

συμπτώματα αυξινών. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται η επιμήκυνση του 

στελέχους, η πρόωρη γήρανση  
και τελικά η διακοπή της ανάπτυξης  

και η γρήγορη νέκρωση.
Το Garlon™ DUO 270EW χάρη στις δύο 

δραστικές του ουσίες μεταφέρεται γρήγορα 
στα μεριστωματικά κύτταρα των ζιζανίων 

και στις ρίζες δια μέσου του ξυλώδους και 
ηθμώδους ιστού καταστρέφοντας έτσι σε 

σύντομο χρονικό διάστημα τα ζιζάνια. 
Προσφέρει στον παραγωγό τη δυνατότητα 

να καταπολεμήσει μια σειρά από  
σημαντικά ετήσια και πολυετή  

πλατύφυλλα ζιζάνια και θάμνους.
To Garlon™ DUO 270EW είναι ένα 

ζιζανιοκτόνο που δρα από φυλλώματος. 
Εφαρμόζεται σε μη καλλιεργούμενες 

εκτάσεις δηλαδή σε επιφάνειες 
καλυμμένες με βλάστηση οι οποίες δεν 

χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια  
και υπόκεινται σε ελάχιστη,  

μη εντατική διαχείριση.



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟGarlon™ Duo 270EW

Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια

Ευαίσθητα

αμβρόσια (Ambrosia artemisifolia)
περιπλοκάδα μεγάλη (Calystegia sepium)
κενταύριο (Centaurea spp.)
κίρσιο (Circium arvense)
περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis)
κόνυζα (Conyza canadensis)
Erigeron annuus
βελονάκι (Erodium spp.)
κολλητσίδα μεγάλη (Galium aparine)
γεράνι (Geranium dissectum)
χοιροβότανο (Picris echioides, Picris hieracioides)
πεντάνευρο (Plantago lanceolata)
λάπαθο μεγάλο (Rumex obtosifolius)
άγριο τρυφύλλι (Trifolium spp.)
πολυετής τσουκνίδα (Urtica dioica)

Μετρίως 
ευαίσθητα

αχίλλεα (Achillea milefolium)
αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Θαμνώδης βλάστηση, ξυλώδη και ημι-ξυλώδη είδη

Ευαίσθητα

ακακία μιμόζα (Acacia dealbata)
αγράμπελη (Clematis vitalba)
κράταιγος (Crataegus monogyna)
κρανιά (Cornus spp.)
κύτισος (Cytisus scoparius)
φλαμουριά (Fraxinus sp.)
τσαπουρνιά (Prunus spinosa)
αγριοκερασιά (Prunus spp.)
ακακία (Robinia pseudoacacia)
βάτος (Rubus spp.)
ούλεξ (Ulex europeus)

Μετρίως 
ευαίσθητα

ρείκι (Erica spp.)
ευκάλυπτος (Eucalyptus globulus)
ποτεντίλλα (Potentila reptans)
πουρνάρι (Quercus spp.)

Πλεονεκτήματα 
& Χαρακτηριστικά
✓ Garlon™ DUO 270EW η εξέλιξη του Garlon.
✓ Νέα βελτιωμένη σύνθεση - συνδυασμός  

δύο δραστικών ουσιών με διασυστηματική  
κίνηση και δράση.

✓ Εξαιρετική καταπολέμηση σημαντικών  
και δυσκολοεξόντωτων πλατύφυλλων  
ζιζανίων και θάμνων.

✓ Μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.
✓ Σταθερή και αξιόπιστη λύση.

Τα στενόφυλλα φυτά είναι ανθεκτικά  
στο Garlon™ DUO 270EW. 

Πεδίο εφαρμογής: Μη καλλιεργούμενες εκτάσεις 

Δόσεις σκευάσματος: Ετήσια και πολυετή ποώδη  
πλατύφυλλα ζιζάνια: 150-200 κ.εκ. ανά στρέμμα  
Θαμνώδης βλάστηση, ξυλώδη και ημι-ξυλώδη  
είδη: 800-1000 κ.εκ. ανά 100 λίτρα  
ψεκαστικού υγρού.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν  
με εφαρμογή σε στοχευόμενο σημείο  
(spot application) κατευθυνόμενη  
στους θάμνους-στόχους.

Χρόνος δράσης: Χάρη στη νέα σύνθεσή του  
αρκεί μία εφαρμογή την άνοιξη - καλοκαίρι.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ta 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. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70088 / 7-7-14
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