ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟΣΚΟΥΛΗΚΑ
Με το ΤRIKA EXPERT εξασφαλίζετε υψηλά επίπεδα προστασίας των καλλιεργειών από σιδηροσκούληκα.
TRIKA EXPERT
15 Kg/Ha

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (%)

Ο επαναστατικός συνδυασµός δύο πρωτότυπων προϊόντων,
GEO 0,4G και Umostart, δίνει εξαιρετικά υψηλή
αποτελεσµατικότητα και γρήγορο ξεκίνηµα των φυτών.
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ΣΥΝΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙ∆Α / ΚΑΡΑΦΑΤΜΕ

Lambda cyhalothrin (0.4%):
Εκτεταµένες µελέτες της SIPCAM έχουν δείξει ότι η
συµπεριφορά του Lambda έχει ισχυρή εµµονή στο
έδαφος και υψηλή αποτελεσµατικότητα, σε συνδυασµό
µε απωθητική δράση σε χαµηλές δόσεις.
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΧΟΥΜΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Οι µικροκόκκοι, δηµιουργία της AGROQUALITÀ, με βάση
οργανοχουµικό άζωτο και φώσφορο (NP 7.35) δίνουν άµεσα
αφοµοιώσιµα θρεπτικά στοιχεία και έχουν επίδραση starter στα
πρώτα, ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης των φυτών.
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
✔ Υψηλή συγκέντρωση άµεσα αφοµοιώσιµου φωσφόρου.
✔ Άζωτο οργανοχουµικής προέλευσης µε σταδιακό ρυθµό απελευθέρωσης.
✔ Πρόσθετα µε “ριζογόνο” δράση.
✔ Σε επαφή µε το σπόρο. Η άµεση διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων στο υδατικό διάλυµα εξασφαλίζει
γρήγορη ανάπτυξη της ρίζας ακόµη και σε αντίξοες συνθήκες (ψύχος, υγρασία, ξηρασία).
✔ Τα συµπαγή και οµοιόµορφα µικροσφαιρίδια επιτυγχάνουν σταθερή και βαθµιαία απελευθέρωση των
θρεπτικών στοιχείων ώστε να µην προκύπτει φυτοτοξικότητα.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΓΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ!
Τα φυτά αναπτύσσονται γρηγορότερα και διαµορφώνουν πλούσια
φυλλική επιφάνεια ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από
την ηλιακή ακτινοβολία του Ιουνίου - Ιουλίου
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Προσαρµογή από «Evoluzione e innovazione della tecnica colturale del mais»
- prof. Reyneri - (Univ. Torino)

ΕΚ∆ΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Φάσµα ∆ράσης
Καλλιέργειες: Βαµβάκι, Καλαµπόκι, Πατάτα, Τοµάτα, Μελιτζάνα,
Σόργο, Κεχρί.
Καταπολεµούµενα έντοµα: Αγρότιδες (Agrotis spp.)
(Κοφτοσκούληκο, Καραφατµέ) Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp.)
∆όση: 1-1,5 κιλά/στρ.
Για την ∆ιαβρώτικα στο καλαµπόκι, στα 5-9 φύλλα,
διασκορπισµός 1,2-1,5 κιλά/στρ. κατά το αυλάκωµα.
Αρ. Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά: 14486/23-07-14
Κάτοχος της άδειαs:

OXON ITALIA, S.p.A.

Τρόπος εφαρµογής
Οµοιόµορφος διασκορπισµός κατά τη σπορά ή φύτευση στο
βάθος σποράς / φύτευσης κατά µήκος της γραµµής.

Yπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 32, Κορωπί 19400
Τηλ.: 210 5223 834
e-mail: info@sipcam.gr • www.sipcam.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Tα 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.
Tα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν
υποκαθιστούν σε καµία περίπτωση τις αναγραφόµενες επί τις ετικέτας οδηγίες χρήσης.

www.sipcam.gr

