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Εφαρμογή στο χωράφι
Το Lancelot™ 450WG εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στα στάδιο της αρχής 
του αδελφώματος έως και  την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου. Στα ζιζάνια εφαρμόζεται μέχρι το στάδιο 
των 6-8 φύλλων. 

Ταυτότητα προϊόντος
Το Lancelot™ 450WG περιέχει δύο δραστικές ουσίες με διαφορετικό 
τρόπο δράσης: το Florasulam που ανήκει στην ομάδα των 
τριαζολοπυριμιδινων και το Aminopyralid που ανήκει στην 
ομάδα του πυριδινοκαρβοξυλικού οξέος. Χάρη στην ανοδική και 
καθοδική κίνησή του το Lancelot™ 450WG μεταφέρεται γρήγορα 
στα μεριστωματικά κύτταρα των ζιζανίων δια μέσου του ξυλώδους 
και ηθμώδους ιστού, καταστρέφοντας έτσι σε σύντομο χρονικό 
διάστημα τα ζιζάνια.

Περιγραφή προϊόντος
 
Το Lancelot™ 450WG είναι ένα διασυστηματικό 
μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατυφύλλων 
ζιζανίων σε χειμερινά και ανοιξιάτικα σιτηρά 
(σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι).  
Το Lancelot™ 450WG έχει εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων.
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Τρόπος εφαρμογής
Το Lancelot™ 450WG  
εφαρμόζεται στη δόση των  
2,5-3,3 γρ. σκ./στρέμμα και με 
όγκο ψεκαστικού διαλύματος 
10-40 λίτρα /στρέμμα.

• Πριν την εφαρμογή να γίνεται 
έλεγχος για την σωστή 
ρύθμιση του ψεκαστικού 
μηχανήματος και έλεγχος του 
εξοπλισμού (χρήση σωστού 
τύπου μπεκ, ρύθμιση της 
πίεσης ψεκασμού).

• Κατά την εφαρμογή να 
γίνεται σωστός ψεκασμός 
και να υπάρχει ομοιόμορφη 
κατανομή του ψεκαστικού 
υγρού στην επιφάνεια του 
χωραφιού.

2-8 φύλλα



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟLancelot™ 450WG

Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Ανθεμίδα Anthemis arvensis

Αναρριχώμενο πολύγωνο Bilderdykia convolvulus

Καψέλλα Capsella bursa-pastoris

Κίρσιο Cirsium arvense

Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα Gallium aparine

Παπαρούνα Papaver rhoeas

Ραπανίδα Raphanus raphanistrum

Άγριο σινάπι Sinapis arvensis

Στελλάρια Stellaria media

Αγριομαργαρίτα Chrysanthemum segetum

Καπνόχορτο Fumaria officinalis

Χαμομήλι Matricaria chamomilla

Πολυκόμπι Polygonum aviculare

Φάσμα δράσης - Αποτελεσματικότητα
Ο συνδυασμός των δύο δραστικών ουσιών του Lancelot™ 450WG 
προσφέρει τη δυνατότητα στον παραγωγό να καταπολεμήσει μια σειρά 
από σημαντικά ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια. 
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες από 5-25°C

• Βροχόπτωση μία ώρα μετά την εφαρμογή δεν επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητά του

Παρατηρήσεις: Η προσθήκη επιφανειοδραστικού παράγοντα αυξάνει  
την αποτελεσματικότητα εναντίον των ζιζανίων πολυκόμπι (Polygonum aviculare),  
καπνόχορτο (Fumaria officinalis) και βερόνικα (Veronica haederifolia).
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Χρονικά Διαστήματα Ασφάλειας
Οι καλλιέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν την 
εφαρμογή του LANCELOT 450WG είναι:
• Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς (τουλάχιστον 3 μήνες μετά 

την εφαρμογή): Χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, 
Τριτικάλε, βρώμη), χειμερινή ελαιοκράμβη, λειμώνες. 

• Τουλάχιστον 11 μήνες μετά τον ψεκασμό στενόφυλλες 
καλλιέργειες, ανοιξιάτικα σιτηρά, ανοιξιάτικη ελαιοκράμβη, 
ηλίανθος, πατάτα, ζαχαρότευτλα κρεμμύδι, καρότα, μηδική, 
λινάρι, ραδίκι κλπ. 

• Τουλάχιστον 14 μήνες μετά τον ψεκασμό: Σόγια, Φασόλια, 
Αρακάς, Ψυχανθή, Ρεβίθια, Καπνός.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά 
μέτρα κ.λπ.), όπου αυτό είναι 
δυνατό και να γίνεται εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό 
τρόπο δράσης για την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας.



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.
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• Εξαιρετική καταπολέμηση σημαντικών  
και δυσκολοεξόντωτων πλατύφυλλων  
ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι

• Ταυτόχρονη ύπαρξη δύο διαφορετικών  
δραστικών ουσιών - ισχυρό όπλο στη  
διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας

• Μεγάλο εύρος εφαρμογής, με αποτέλεσμα  
ο ψεκασμός να γίνεται κάτω από τις καλύτερες 
συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας

• Μικρή δόση εφαρμογής ανά στρέμμα


