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Η Πρωτότυπη

Το TURBINE δηµιουργήθηκε το 2004 στα ερευνητικά εργαστήρια CREG της SIPCAM στην Ιταλία, που έχουν πάντα
στόχο την βελτίωση των σκευασµάτων ώστε να µεγιστοποιούν τα οφέλη από την χρήση τους. Για την σύνθεση του
ΤURBINE χρησιµοποιήθηκε µία ειδική µέθοδος, «πολυµερισµός φάσης» ώστε να δηµιουργηθεί το πρώτο
ζιζανιοκτόνο µε βάση το pendimethalin, σε φόρµουλα µικροκάψουλας.
Σήµερα είναι εγκεκριµένο στην Ελλάδα σε 30 από τις πιο σηµαντικές καλλιέργειες της χώρας µας.

Μικροκάψουλα

∆ΡΑΣΤΙΚΗ
ΟΥΣΙΑ

Εγκεκριμένο σε 30 καλλιέργειες.

ΚΑΛΥΜΜΑ

Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων
από τα πιο διαδεδομένα και επιβλαβή.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΑΣ
Κάθε µικροκάψουλα, διαστάσεων από 5-7
µικρά (1µικρό = 1/1000 του χιλιοστού)
αποτελείται από το κάλυµµα πολυµερούς
που περιβάλλει την δραστική ουσία.
Η δραστική ουσία απελευθερώνεται µετά την
εφαρµογή.
Η τεχνική της SIPCAM στην σύνθεση της
φόρµουλας συµβάλει στον βέλτιστο έλεγχο
του ρυθµού της απελευθέρωσης της
δραστικής ουσίας ώστε να µεγιστοποιείται η
αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος.

Έχει εξαιρετική εκλεκτικότητα ως
προς τις καλλιέργειες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TURBINE
Μειώνει τις απώλειες δραστικής ουσία
από εξάτµιση.
Μειώνει τις µυρωδιές.
Καθαρίζεται εύκολα από τα ψεκαστικά
µηχανήµατα.
Αυξάνει την σταθερότητα της δραστικής
ουσίας.
Έχει σταθερό ρυθµό αποδέσµευσης
ανεξαρτήτων καιρικών συνθηκών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ενδροκοµικά
Πορτοκαλιά, Λεµονιά,
Μανταρινιά, Αµυγδαλιά
Καρυδιά, Φουντουκιά,
250-300 κ.εκ./ στρ.
Μηλιά, Αχλαδιά, Αµπέλι,
Ροδακινιά, Βερικοκιά,
Κερασιά, Νεκταρινιά

Βαµβάκι,
Ηλίανθος, Καλαµπόκι

200-300 κ.εκ./στρ.

Τοµάτα, Πιπεριά

125-220 κ.εκ./στρ.

Μαρούλι

150-200 κ.εκ./στρ.

Αρακάς, Φασόλια &
Φασολάκια νωπά

170-250 κ.εκ./στρ.

Σόγια

200-250 κ.εκ./στρ.

Καρότα

Πατάτα, Σιτάρι

170-300 κ.εκ./στρ.

Καπνός

125-300 κ.εκ./στρ.

Καλλωπιστικά

250-300 κ.εκ./στρ.

Κρεµµύδι, σκόρδο

TURBINE

200-250 κ.εκ./ στρ.
100-250 κ.εκ./ στρ.

TURBINE

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Αρ. άδειας παράλληλου εμπορίου: 13185/13.3.2013
Τύπος σκευάσματος: Αιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
Εγγυημένη σύνθεση: Pendimethalin 365γρ./λίτρο (ή 40.55 % β/β)

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματική αντίδραση.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή
σκάσιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την
ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν από τη χρήση.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν
ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε
καμμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της
ετικέτας οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

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