H απάντηση σε
όλες τις απαιτήσεις
ζιζανιοκτονίας

Mε
περισσότερες
εγκρίσεις στη
Δενδροκομία

Υψηλής περιεκτικότητας σκεύασμα
γκλυφοζέιτ (480 γραμμάρια στο λίτρο)
• Με καινοτόμο σύνθεση τελευταίας τεχνολογίας
• 33% περισσότερη δραστική ουσία ανά λίτρο

Γρήγορη απορρόφηση από τα φυτά.
Χωρίς προβλήματα έκπλυσης
Tο Roundup® Ultra απορροφάται ταχύτατα και μεταφέρεται γρήγορα μέσα στους φυτικούς ιστούς. Είναι συνεπώς αποτελεσματικό
ακόμα και αν βρέξει 1 ώρα μετά την εφαρμογή του.

Μέχρι και 30% λιγότερη διασπορά (drift)
ψεκαστικού νέφους*
Η καινοτόμος σύνθεση του Roundup® Ultra οδηγεί σε μείωση της
διασποράς του ψεκαστικού νέφους μέχρι και 30% σε σύγκριση με
το Roundup 36%. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια και ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιδράσεων για:
} Τον χρήστη
} Την ψεκαζόμενη καλλιέργεια ή τυχόν γειτονικές.

Αποτελεσματικό ακόμα και με χρήση σκληρού νερού *
To Roundup® Ultra μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ σκληρά
νερά ακόμα και με σκληρότητα σε ανθρακικά άλατα μέχρι και 1000
ppm (4,5 φορές υψηλότερη των φυσιολογικών τιμών), χωρίς προσθήκη διορθωτών pH.

Έγκριση σε περισσότερες καλλιέργειες
Πέρα από τις ήδη εγκεκριμένες χρήσεις των σκευασμάτων
Roundup (ξινά, μήλα, αχλάδια, αμπέλι, ελιά, δένδρα, βαμβάκι,
κ.λπ.), το Roundup® Ultra έχει επιπλέον έγκριση και για τις
καλλιέργειες: Φιστικιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Κυδωνιά.

Αποτελεσματικό κάτω από δύσκολες καιρικές
συνθήκες θερμοκρασίας - σχετικής υγρασίας*
Η αποτελεσματικότητα του Roundup® Ultra δεν
επηρεάζεται από δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως
χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή σχετική υγρασία.

Mεταφυτρωτικό διασυστηματικό, μη
εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
Kατάλληλο για την καταπολέμηση ετησίων
και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων)
και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών
στις παρακάτω δοσολογίες:

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιeiτε
σε κάθε περίπτωση ζιζανίου τις
συνιστώμενες δόσεις της ετικέτας
Δοσολογία
κυβικά εκατοστά το στρέμμα

Είδος ζιζανίων
Ετήσια

110 - 115

Μολόχα, Αντράκλα, Τσουκνίδα

300 - 450

Πολυετή, Ξυλώδη

375 - 750

Ψεκασμός με 20 - 40 λίτρα στο στρέμμα

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση και τις
προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα

* Από δεδομένα πρόσφατων πειραματικών δοκιμών
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 70114/25-2-2015

Διανομή
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ:
Αθήνα: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 15123, Τηλ: 2106800900
Θεσ/νίκη: Τ.Θ.203, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος 57022, Tηλ: 2310797907
www.hellafarm.gr

Κ+Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ:
Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος 57022, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310568656
Αττική: 1ο χλμ.Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Μαρκόπουλο, Τηλ.22990.63830
www.efthymiadis.gr

Μονσάντο Ελλάς Mον. Ε.Π.Ε.
Mιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 11528,
Τηλ: 210 725 9435, Fax: 210 725 9439

