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 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρη-
σιμοποιούνται 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.

Oδηγίες σωστής χρήσης
― Προετοιμάστε καλή σποροκλίνη, επίπεδη, ψιλοχωματισμένη και αρκετά συμπαγή.
― Ποτίστε εάν δεν βρέξει μέσα σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή ώστε να ενσωματωθεί 
το φάρμακο στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους.
― Σπείρετε τις καλλιέργειες σε ομοιόμορφο βάθος σποράς τουλάχιστον 3 εκ. για τα καρότα και 
τα κρεμμύδια και 4 εκ. για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, έτσι ώστε να μην ξεσκεπάζονται ή μένουν
σπόροι στην επιφάνεια.
― Στις μεταφυτευόμενες καλλιέργειες (τομάτα, πιπεριά και καπνό) εφαρμόστε το MOST MICRO 365 CS σε καλά
ψιλοχωματισμένο έδαφος τουλάχιστον 7-8 ημέρες πριν την μεταφύτευση. Ενσωματώστε με ελαφρύ πότισμα 
το οποίο πρέπει να επαναληφθεί μετά την μεταφύτευση. Σε καμιά περίπτωση μη κάνετε “γέμισμα” (τράβηγμα
χώματος στην ρίζα) πριν περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες από την εφαρμογή.
― Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και
μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής
περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων.
― Το προϊόν είναι αποτελεσματικό και καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ 
νεαρό στάδιο (φύτρωμα - κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως 
να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. 
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Πλεονεκτήματα μικροκάψουλας Most Micro 365CS

• Νέα μοναδική τεχνολογία

• Σταδιακή – συνεχής αποδέσμευση δραστικής ουσίας

• Μεγάλη διάρκεια δράσης

• Σταθερά υψηλή αποτελεσματικότητα

• Καλό περιβαλλοντικό προφίλ

• Όχι έντονες οσμές

• Ευκολία στον καθαρισμό των ψεκαστικών

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το Most Micro 365CS είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων

αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων που δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση 

του σπόρου και την ανάπτυξη των νεαρών ζιζανίων.

Το Most Micro 365CS αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό προϊόν χάρη 

στον μοναδικό τρόπο παρασκευής της μικροκάψουλας που είναι απόρροια της υψηλής

τεχνογνωσίας της εταιρείας Sipcam στην διαδικασία διαμόρφωσης αυτής.

Περιγραφή μορφής σκευάσματος – περιγραφή μορφής και 
τρόπου δράσης της μικροκάψουλας.

Με τον τρόπο δράσης της μικροκάψουλας του Most Micro 365CS 
επιτυγχάνεται:

• Η αναστολή της βλάστησης των σπόρων και της ανάπτυξης 

των νεαρών φυταρίων

• Η καλή αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα αγρωστωδών 

και πλατυφύλλων ζιζανίων 

• Μεγάλη διάρκεια δράσης κατά των ζιζανίων

• Ευελιξία ως προς την δόση εφαρμογής (ανάλογα την καλλιέργεια)

• Χαμηλές δόσεις δραστικής ουσίας ανά στρέμμα

Η δραστική ουσία, μετά
την εφαρμογή, απε-
λευθερώνεται από την
κάψουλα και έρχεται
σε επαφή με το φυτό-
στόχο 

Η υψηλή αποτελεσμα-
τικότητα του σκευά-
σματος οφείλεται στην
σταθερή και συνεχή
αποδέσμευση της δρα-
στικής ουσίας από την
μικροκάψουλα.                          

Κάθε μικροκάψουλα
διαστάσεων 5-7 micron
(1 micron = 1/1000 του
mm) αποτελείται από
ένα περίβλημα που
περιέχει στο εσωτερικό
του,  τη δραστική ουσία                                                                   

Το προϊόν περιέχει νερό
και μικροκάψουλες  

Δραστική 
ουσία  

Περίβλημα

Mικρο-
κάψουλα  

H2O

Απελευθέρωση 
δραστικής 
ουσίας Σταθερός ρυθμός 

αποδέσμευσης

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις

Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα: 20-40
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 1

Εναιώρημα μικροκαψουλών

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσπεριδοειδή:

-Πορτοκαλιά

-Λεμονια

-Μανταρινιά

Ακρόδρυα:

-Αμυγδαλιά

-Καρυδιά

-Φουντουκιά

Μηλοειδή:

-Μηλιά

-Αχλαδιά

Πυρηνόκαρπα:

-Ροδακινιά

-Νεκταρινιά

-Βερικοκιά

-Κερασιά

Αμπέλι

Καρότο

-Κρεμμύδι

-Σκόρδο

-Τομάτα

-Πιπεριά

Μαρούλι

Αρακάς

Φασολάκια νωπά

Όσπρια:

-Φασόλι

Ηλίανθος

Σόγια

Βαμβάκι

Πατάτα

-Σιτάρι

Αραβόσιτος

Καπνός

Καλλωπιστικά

ΔΟΣΕΙΣ

κ. εκ. σκ./στρ.

250-300

250-300

200-250

100-250

125-220

150-200

170-250

200-300

200-250

200-300

170-300

200-300

125-300

250-300

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων

μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς

να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων.

Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ

των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη 

της βλάστησης).

Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ

των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (κατά το λήθαργο, πριν την

έναρξη της βλάστησης).

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.

Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο

των 2-3 φύλλων).

Πριν τη μεταφύτευση.

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.

Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας.

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας.

Πριν τη μεταφύτευση.

Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ

των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά

εγκατεστημένες φυτείες.

Κυριότερα καταπολεμούμενα ζιζάνια  

Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Alopecurus myosuroides (αλεπονουρά), Digitaria sanguinalis (αιματό-
χορτο), Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Panicum dichotomiflorum (πάνικο διχοτομικό), Setaria viridis (σετάρια
πράσινη), Setaria verticillata (σετάρια σπονδυλωτή), Poa annua (κοινή πόα).
Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: Amaranthus retroflexus (τραχύ βλήτο), Amaranthus blitoides (πλαγιαστό
βλήτο), Anagallis arvensis (αναγαλλίδα), Capsella bursa-pastoris (καψέλλα), Cardamine hirsuta (καρδαμίνα),
Chenopodium album (λουβουδιά), Euphorbia spp. (γαλατσίδες), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Polygonum 
aviculare (πολυκόμπι), Polygonum lapathifolium (λαπάτσα), Bilderdykia convolvulus (αναρριχώμενο πολύγονο), 
Portulaca oleracea (αντράκλα), Solanum nigrum (αγριοντοματιά ή στύφνος), Sonchus oleraceus (ζωχός), Stachys
annua (στάχυς), Stellaria media (στελλάρια), Urtica urens (μικρή τσουκνίδα), Veronica hederifolia, Veronica persica

(βερόνικα), Viola arvensis (κοινός αγριοπανσές).

Το Most Micro 365CS σε βιοχημικό επίπεδο 

επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης 

με παρεμπόδιση του σχηματισμού των 

μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.


