


Nicosulfuron 5% β/ο + dicamba 22% β/ο
Ελαιώδες εναιώρηµα (OD)

Το Milagro Plus είναι διασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 
για την καταπολέµηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων του 
αραβόσιτου. Αποτελείται από δυο δραστικές ουσίες το 
nicosulfuron και το dicamba. 

Το nicosulfuron δρα παρεµποδίζοντας το ένζυµο συνθετάση του 
οξειγαλακτικού (ALS) και απορροφάται από το φύλλωµα και τις 
ρίζες ενώ το dicamba δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των 
ζιζανίων και απορροφάται από το φύλλωµα, ρίζες και βλαστούς.

Πεδίο 
εφαρµογής

Στόχος ∆όσεις σκευάσµατος Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής  

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Όγκος ψεκ. υγρού 
λίτρα / στρέµµακ.εκ./ στρέµµα (max)

Αραβόσιτος 

Ψεκασµός 
φυλλώµατος από το 2ο 
έως το 8ο φύλλο της 
καλλιέργειας 
(ΒΒCH 12-18)

Ετήσια 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια*

80 - 120 10 - 40

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
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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.

Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α): 70280/03.04.2018
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Παρατηρήσεις:

1. Σε εδάφη µε περιεκτικότητα σε άργιλο <10% 
να εφαρµόζεται τη µικρή δόση (80 κ.εκ./ 
στρέµµα).
2. Σε εδάφη µε περιεκτικότητα σε άργιλο >10% 
να εφαρµόζεται: 1 εφαρµογή εύρους 80 -120 
κ.εκ./στρέµµα.
Οι µικρές δόσεις να εφαρµόζονται για την 
καταπολέµηση των ετήσιων πλατύφυλλων και 
αγρωστωδών ζιζανίων σε νεαρό στάδιο 
ανάπτυξης και οι µεγάλες δόσεις σε δύσκολες 
συνθήκες όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός 
ζιζανίων ή τα ζιζάνια βρίσκονται σε 
προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης.

∆όση 80 κ.εκ./στρέµµα:
Μετρίως ευαίσθητα:

Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti), Αγριοµελιτζάνα 
(Xanthium strumarium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), 
Αγριοτοµατιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepen-
se) {ρίζωµα}, Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)

∆όση 120 κ.εκ./στρέµµα:
Ευαίσθητα ζιζάνια:

Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti), Αγριοµελιτζάνα 
(Xanthium strumarium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), 
Αγριοτοµατιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepen-
se) {ρίζωµα}, Περικοκλάδα (Convolvolus arvensis)

Για το πλήρες φάσµα δράσης συµβουλευτείτε την ετικέτα του σκευάσµατος
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