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•	Μη	ψεκάζετε	όταν	φυσάει.
•	Μην	αυξάνετε	τις	δόσεις.
•	Ψεκάζετε	με	πίεση	μικρότερη	από	2atm.

Φυτοτοξικοτητα:	Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες 
δοσολογίες και οδηγίες χρήσης.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
70036/8-4-2013

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα καιτις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Σίγουρο	-	Σταθερό
Αποτελεσματικό



Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των δινιτροανιλίνων
για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων 
ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.

Benfluralin 18% β/ο

Φάσμα	δράσης

Πεδιο	εφαρμογής Στόχος Δόσεις	σκευάσματος Τρόπος	
&	χρόνος	
εφαρμογής

Μέγιστος	αρ.	εφαρμογών	
ανά	καλλιεργητική	

περίοδο/μεσοδιαστήματα	
επεμβάσεων

όγκος	ψεκ.	υγρού	
lt/στρέμμα

κ.εκ./
στρέμμα

• Μηδική
• Τριφύλλι

Ετήσια 
αγρωστώδη 

& πλατύφυλλα 
ζιζάνια

20 - 40

700
Προσπαρτικά με

ενσωμάτωση

1 εφαρμογή

• Μαρούλι 800

Προσπαρτικά 
ή πριν τη 

μεταφύτευση 
με ενσωμάτωση

• Φασόλι χλωρό
• Αρακάς χλωρός
• Κτηνοτροφικά
    μπιζέλια

600

• Ραδίκι
• Αντίδι

600



Μουχρίτσα

Αντράκλα

Λουβουδιά

Βλήτο τραχύ 

Ζιζάνια	που	καταπολεμούνται

• Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)

• Αιματόχορτο (Digitaria sp.)

• Μουχρίτσα (Echinochloa crus galli)

• Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum)

• Στριγγλόχορτο (Atriplex patula)

• Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus)

• Λουβουδιά (Chenopodium album)

• Αναρριχώμενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus)

• Βερόνικα (Veronica sp.)

• Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)

• Αντράκλα (Portulaca oleracea)

 Το σκεύασμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο μέσα σε 4 ώρες μετά τον ψεκασμό για να μη χάσει 
 σημαντικό μέρος από τη δραστικότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκασμός και η ενσωμάτωση πρέπει 
 να γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμιγνύεται το 
 σκεύασμα πολύ καλά με το χώμα. Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί 
 με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει 
 να γίνεται σε βάθος 5-10 εκ.

Τρόπος	ενσωμάτωσης

 Μπορεί να γίνει πολλές ημέρες έως λίγο πριν τη σπορά.
 Γίνεται με άνεση χρόνου.
 Οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής.
 Το ζιζανιοκτόνο δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε υγρό έδαφος ούτε να ακολουθήσει βροχή ή πότισμα.

Πλεονεκτήματα	ενσωμάτωσης

 Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα.
 Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων. 
 Δεν καταπολεμά φυτρωμένα ζιζάνια.
 Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση.

Χρόνος	εφαρμογής


