Όλα όσα χρειάζεσαι για τον έλεγχο
ζιζανίων στο καλαμπόκι

Όλα όσα χρειάζεσαι
για τον έλεγχο ζιζανίων
στο καλαμπόκι….

Πλήρεις λύσεις ζιζανιοκτονίας
Είτε σε προφυτρωτικές εφαρμογές, είτε σε μεταφυτρωτικές, η FMC έχει τις λύσεις για κάθε επαγγελματία
παραγωγό καλαμποκιού διαθέτοντας 4 καταξιωμένα προϊόντα για την καταπολέμηση ενός μεγάλου φάσματος
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους χρήσης και τα καταπολεμούμενα ζιζάνια, παρακαλούμε αναφερθείτε στις ετικέτες των προϊόντων.

Border®, Diniro®, Loop® (2 - 8 φύλλα)

….Μόνο από την FMC
Bλάστηση, Φύτρωμα, Εμφάνιση φυταρίου

1 φύλλο

3 φύλλα

5 φύλλα

7 φύλλα
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Koban® Τx (μέχρι τα 4 φύλλα)
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Koban®, Loop®
Border ®, Diniro®
Ζιζανιοκτόνα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 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.

Όλα όσα χρειάζεσαι για τον έλεγχο ζιζανίων στο καλαμπόκι…

Μόνο από την FMC

Σε κάθε χωράφι καλαμποκιού, οι ανάγκες για την αποτελεσματική καταπολέμηση ζιζανίων διαφέρουν. Δεν υπάρχει μια λύση για όλα τα προβλήματα και δυστυχώς ούτε μια και μοναδική χρονική στιγμή για την ιδανική καταπολέμηση.
Ο παραγωγός καλαμποκιού για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες ζιζανιοκτονίας, χρειάζεται στη διάθεσή του μια γκάμα προϊόντων που αλληλοσυμπληρώνονται και δίνουν λύση σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Στην FMC διαθέτουμε 4 πολυδύναμα και καταξιωμένα προϊόντα για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι, τόσο σε προφυτρωτικές, όσο και σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές:

KOBAN® Tx (pethoxamid 30% β/ο + terbuthylazine 18,75% β/ο)

BORDER® 10 SC (mesotrione 10% β/ο)

Ευέλικτο στην εφαρμογή, απόλυτο στο αποτέλεσμα

Η δοκιμασμένη λύση για τα πλατύφυλλα

Το Koban Tx είναι ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική και μεταφυτρωτική εφαρμογή στο καλαμπόκι. Καταπολεμά ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, των pethoxamid και
terbuthylazine. Το pethoxamid είναι ένα διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, που απορροφάται από τις ρίζες, τα
κολεόπτιλα και τους νέους οφθαλμούς. Δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων μακράς
αλύσου, ανακόπτοντας την κυτταρική διάσπαση. Το terbuthylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και και
τα κολεόπτιλα και μεταφέρεται στους χλωροπλάστες όπου δρα παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση. Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και τα ικανοποιητικά επίπεδα υγρασίας ευνοούν την απορρόφηση του προϊόντος.

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι.
Το Border® 100 SC περιέχει το δραστικό συστατικό mesotrione το οποίο ανήκει στην ομάδα των Τρικετονών.
Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-ΗΡΡD. Απορροφάται ταχέως
κυρίως από το φύλλωμα και μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη. Σε διάστημα 5 έως 7 ημερών θα εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα λεύκανσης των ζιζανίων. Πλήρης καταστροφή επέρχεται μετά από 14 ημέρες.

®

Παράθυρο εφαρμογής: Προφυτρωτικά (μετασπαρτικά), ή νωρίς μεταφυτρωτικά (1-4 φύλλα).

Παράθυρο εφαρμογής: 2 - 8 φύλλα καλαμποκιού.
Δόση: 50 - 150 κ.εκ./στρέμμα.

Δόση: 300 - 400 κ.εκ./στρέμμα.

LOOP® 24SC (nicosulfuron 24% β/ο)

DINIRO® 4/40/10 WG (prosulfuron 4% β/β, dicamba 40% β/β, nicosulfuron 10% β/β)

Διαχρονική καταξιωμένη λύση, τώρα και στην πυκνή της μορφή

Τριπλό μίγμα για ολοκληρωτική μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων
ζιζανίων σε καλλιέργειες καλαμποκιού. Το nicosulfuron ανήκει στην ομάδα των σουλφονυλουριών και δρα
αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου ALS (ακετυλολακτάση) το οποίο έχει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη του
φυτού όντας απαραίτητο για τη βιοσύνθεση σημαντικών αμινοξέων.

Το DINIRO® WG είναι μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι. Όλα τα δραστικά συστατικά του απορροφούνται
από τις ρίζες, τα φύλλα και τους βλαστούς και μεταφέρονται σε όλο το φυτό παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη
του. Συγκεκριμένα το dicamba απορυθμίζει την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κυττάρων του φυτού ενώ το
nicosulfuron και το prosulfuron εμποδίζουν την κυτταρική διαίρεση. Τα nicosulfuron και prosulfuron εμφανίζουν
και υπολειμματική δράση.

Παράθυρο εφαρμογής: 2 - 8 φύλλα καλαμποκιού.
Δόση: 17 - 25 κ.εκ./στρέμμα.

Παράθυρο εφαρμογής: 2 - 8 φύλλα καλαμποκιού.
Δόση: 40 - 50 γρ./στρέμμα.

