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Νέο πλήρες προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο βαμβακιού



•  Εξελιγμένη μικροκάψουλα  
σταθερής αποδέσμευσης (Micro Plus®) 

• Μεγάλη διάρκεια δράσης

•  Υψηλή αποτελεσματικότητα

•  Μία μόνο εφαρμογή

•  Πλήρες φάσμα καταπολέμησης ζιζανίων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το AXION COMBI έχει μεγάλη διάρκεια  
δράσης και καταπολεμά αποτελεσματικά τα 
κυριότερα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα 
ζιζάνια στο βαμβάκι όπως:
Aγριοντοματιά (Solanum nigrum),  Tραχύ Bλήτο (Amaranthus  
retroflexus),  Mουχρίτσα (Echinochloa crus-galli),   
Aγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium) Tάτουλας (Datura 
stramonium),  Λουβουδιά (Chenopodium album),  Aγριοπιπεριά 
(Polygonum persicaria),  Aντράκλα (Portulaca oleracea).

Η SIPCAM με μεγάλη παράδοση 
στα ζιζανιοκτόνα του βαμβακιού 
δημιούργησε το Ζιζανιοκτόνο 
του Αύριο. Προϊόν πολύχρονης 
εκτεταμένης έρευνας και μελέτης, 
με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση 
για την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια στην καλλιέργεια.

Η εξέλιξη στο βαμβάκι!

Λουβουδιά
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Αγριοντοματιά
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Μουχρίτσα
(Echinochloa crus-galli)



ΣΥΝΘΕΣΗ

Το ΑXION COMBI είναι ένα μοναδικό προϊόν που 
δίνει τριπλό απο τέλεσμα, αφού συνδυάζει δύο 
δραστικές ουσίες χρησιμο ποιώντας την προηγμένης 
τεχνολογίας μικροκάψουλα (Micro Plus®).

απελευθέρωση
δραστικής ουσίας

µικροκάψουλα
ΜicroPlus®

απελευθέρωση pendimethalin
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1+1=3
Terbuthylazine
H Terbuthylazine είναι η λιγότερη 
διαλυτή ουσία στο νερό από την 
ομάδα των τριαζινών. Έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής στο έδαφος και 
εξαιρετικό έλεγχο σε πλατύφυλλα 
ζιζάνια. Ο καλύτερος έλεγχος 
των ζιζανίων επιτυγχάνεται καθώς 
παραμένει στην επιφάνεια του  
εδάφους (στα 5εκ.) χωρίς  
να μετακινείται. 

1
Pendimethalin
Το Pendimethalin με την 
τεχνολογία MicroPlus® 
επιτυγχάνει πλήρη και ελεγχόμενο 
ρυθμό αποδέσμευσης, αξιόπιστη 
αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια. Η μικροκάψουλα 
προσδίδει προστασία από 
εξάτμιση, απουσία  
διαλύτη και οσμής. 

2
Τεχνολογία  
MicroPlus®
Η νέα εξελιγμένη μικροκάψουλα 

τεχνολογίας MicroPlus® δημιουργή-

θηκε στο Ερευνητικό Kέντρο της 

SIPCAM. Η κυριότερη λειτουργία  

της είναι η αποτελεσματική και  

με σταθερό ρυθμό αποδέσμευση  

της δραστικής ουσίας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 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 καμμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.

ΑΧΙΟΝ COMBI ZC

Aρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70195/30.01.2017
Εγγυημένη σύνθεση:   
Terbuthylazine 12.5% β/ο + Pendimethalin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 65,09% β/β

Yπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ

e-mail: info@sipcam.gr

www.sipcam.gr

EΦΑΡΜΟΓΗ

Το AXION COMBI εφαρμόζεται προφυτρωτικά μετά τη 
σπορά και παραμένει στην επιφάνεια του εδάφους (στα 
5εκ.) χωρίς να μετακινείται.  Η ιδιότητα αυτή το καθιστά 
ασφαλές για την καλλιέργεια ακόμα και μετά από βροχή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Δόση από 400 - 600 κ.εκ./στρέμμα για ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη, 
πλατύφυλλα) και πολυετή (βέλιουρας, αγριάδα). Μεγαλύτερες δόσεις 
για τα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (αγριάδα, αγριοβαμβακιά, βέλιουρα).  
Εάν δεν αναμένεται βροχόπτωση εντός δύο εβδομάδων, συνιστάται 
ελαφρύ πότισμα 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή.

7-10 ηµέρες

5cm
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Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης 

ΑΧΙΟΝ COMBI 210-6021860 

για να μιλήσετε με έναν από  

τους έμπειρους γεωπόνους μας

Ρωτήστε μας!

Η εξέλιξη στο βαμβάκι!


