Benfluralin: 60% β/β

Ενσωματούμενο
ζιζανιοκτόνο
στην ελαιοκράμβη

To Neoflan 600 WG είναι εκλεκτικό,
προφυτρωτικό, ενσωματούμενο
ζιζανιοκτόνο, που καταπολεμά τα ετήσια
αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Benfluralin: 60% β/β

✓ Ενσωματούμενο προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για ελαιοκράμβη, βαμβάκι και ηλίανθο
✓ Ανήκει στην ομάδα των δινιτροανιλινών
✓ Τεχνολογία WG
✓ Καταπολεμά αγρωστώδη και
πλατύφυλλα ζιζάνια
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

✓ Ευκολία επιλογής χρόνου εφαρμογής

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
• Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.
•	Καταπολεμά τα ζιζάνια αναστέλλοντας τη διαίρεση
των κυττάρων στους μεριστωματικούς ιστούς
των ριζών και των βλαστιδίων.
•	Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας
τη βλάστηση των σπόρων.
•	Μετακινείται με ατμούς εντός του εδάφους έως
1 εκατοστό από το σημείο εφαρμογής του.

Ελαιοκράμβη (Χρήση ήσσονος σημασίας)
Στόχος: Ε
 υαίσθητα: Βλήτα (Amaranthus spp.), Λουβουδιά
(Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinochloa
crus-gali), Σετάρια (Setaria spp.)
		
Μέτρια Ευαίσθητα: Αγριοπιπεριά (Polygonum
		
persicaria), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)
Δόσεις σκευάσματος: 250γρ. / στρέμμα
Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προσπαρτικά Προφυτρωτικά, με Ενσωμάτωση
Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
• Μπορεί να πραγματοποιηθεί από πολλές ημέρες έως
λίγο πριν τη σπορά.
• Άνεση χρόνου στην εφαρμογή
• Οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν
τη δυνατότητα εφαρμογής.
• Το ζιζανιοκτόνο δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί
σε υγρό έδαφος ούτε να ακολουθήσει βροχή ή πότισμα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Καλλιέργεια και ψιλοχωματισμός του εδάφους
όταν είναι στο ρώγο του.
Ψεκασμός του ζιζανιοκτόνου και ενσωμάτωση
σε βάθος 5-10 εκ. εντός 4 ωρών.
Πολύ καλή ανάμιξη του ζιζανιοκτόνου με το χώμα.
Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί
να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας
δύο σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία.

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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✓ Μοναδικό (δεν υπάρχουν αντίγραφα)

