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για μέγιστα αποτελέσματα

Ράουνταπ® Γκολντ  ΖιΖΑΝιΟΚΤΟΝΟ

το σωστό στάδιο ζιζανίων

η σωστή δόση

ο σωστός όγκος νερού

Είναι σημαντικό να ψεκάζουμε στο κατάλληλο στάδιο 
ζιζανίων. Αυτό είναι: νωρίς για τα ετήσια όταν έχουν ύψος 
10-20 εκ.  και κοντά στην άνθηση για τα πολυετή. 

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε δόσεις μεγαλύτερες 
από αυτές της ετικέτας. Η σωστή δόση είναι αρκετή 
για την άριστη καταπολέμηση των ζιζανίων.

Για το Ράουνταπ¨ Γκολντ, αρκούν 20-40 λίτρα νερό ανά 
στρέμμα για άριστα αποτελέσματα. Μεγαλύτεροι όγκοι 
νερού οδηγούν σε μειωμένη αποτελεσματικότητα.



3. Μειώστε τον όγκο νερού

Συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας. 
Αυτός θα σας συστήσει πότε να ψεκάσετε στο σωστό στάδιο με την κατάλληλη δόση.

Για να μειώστε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού στα 20-40 λίτρα στο στρέμμα:
A. Αν ψεκάζετε με κοινή μάνικα, μειώστε την πίεση στις 3 – 4 ατμόσφαιρες σε συνδυασμό:

1. Με κατάλληλο μπέκ, ή 
2. Χρησιμοποιείστε μικρότερη βελόνα, ή

B. Χρησιμοποιείστε τις προτεινόμενες μάνικες ψεκασμού ΡΑΟΥΝΤΑΠ® ΓΚΌΛΝΤ

Για τις καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλια, Ελιά
Για αγρούς: μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά
Για ακαλλιέργητες εκτάσεις

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)
Μολόχα, τσουκνίδα, αντράκλα, πολυκόμπι 
Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο όταν βρίσκονται στα στάδιο 
της ζωηρής ανάπτυξης τους

150-200 κ.εκ./στρ. 
400-600 κ.εκ./στρ.

Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο 
όταν βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή

500-1000 κ.εκ./στρ.

Αγριάδα 750-1000 κ.εκ./στρ.

Βέλιουρας, Φτέρη 500 κ.εκ./στρ.

Περικοκλάδα, Κίρσιο 1000 κ.εκ./στρ.

Κύπερη (2 εφαρμογές): 1η εφαρμογή: κατά την άνθιση
                                       2η εφαρμογή: σε περίπτωση αναβλάστησης

600 κ.εκ./στρ. 
500 κ.εκ./στρ. 

Βαμβάκι: Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών της καλλιέργειας 
πριν την άνθισή της
Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα). Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο
Πολυετή ζιζάνια (βέλιουρας).  Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο

150-200 κ.εκ./στρ. 
500 κ.εκ./στρ.

Καπνός: 2 εφαρμογές για την καταπολέμηση της οροβάγχης με καθολικό ψεκασμό της 
καλλιέργειας. 
1η εφαρμογή: 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση
 2η εφαρμογή: 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

 

40 κ.εκ./στρ.
60 κ.εκ./στρ.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών.  Υδροχαρή ζιζάνια: Μία 
εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο όταν βρίσκονται κοντά στην άνθηση ή κατά την άνθιση. 
Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

800 - 1000 κ.εκ./στρ.

2. Μάθετε τη σωστή δόση

1. Μάθετε για το σωστό στάδιο εφαρμογής
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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.
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