Rathan® 600EC
2,4-D οξύ: 60%β/ο (υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας (ΕΗΕ): 90,5% β/ο)
Yγρό γαλακτωματοποιήσιμο ΕC

Το RATHAN 600 EC είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου.
Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4 D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση
στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.
Πεδίο Eφαρμογής

Δόσεις σκευάσματος
κ.εκ./στρέμμα

50-100 κ.εκ. σκ. ανά στρέμμα
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης
και την πυκνότητατων ζιζανίων.

Tρόπος και χρόνος εφαρμογής
Mία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος
του σταριού έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο
των 4-6 φύλλων.
Mία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή στο στάδιο
των 3-6 φύλλων και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.

Kαταπολεμούμενα Zιζάνια

Eυαίσθητα ζιζάνια: Abutilon theophrasti (αγριομπαμπακιά), Anagallis arvensis (αναγαλλίδα),
Amaranthus retroflexus (τραχύ βλήτο), Bifora radians (μπιφόρα), Chenopodium album (λουβουδιά),
Cirsium arvense (Κίρσιο), Convolvulus arvensis (περιπλοκάδα), Lamium amplexicaule (δωδεκάνθι),
Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Raphanus raphanistrum (ραπανίδα), Sinapis arvensis (άγριο
σινάπι), Solanum nigrum (αγριοντοματιά).
Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια: Datura stramonium (τάτουλας), Galium aparine (μεγαλόκαρπη
κολλητσίδα), Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Veronica
persica (βερόνικα)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Σιτάρι - κριθάρι: 60 ημ. — Αραβόσιτος: μη εφαρμόσιμο

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται
µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και
τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν απο τη
χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και
σύμβολα.
Aρ. έγκρ. κυκλοφορίας: 7943/19-1-2011
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Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη
από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
• Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την
παραγωγή σπόρου.
• Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η
διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2
ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30°C.

