
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝ: 
ARRAT 25/50 WG 

 
 
Το ΑRRΑΤ καταπολεµά πλατύφυλλα ζιζάνια, µεταφυτρωτικά στην καλλιέργεια του σιταριού 
(µαλακό και σκληρό) και του κριθαριού.  
Το ARRAT 25/50 WG είναι μίγμα δύο διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων, με δράση από 
φυλλώματος και από τις ρίζες, του tritosulfuron με δράση στη βιοσύνθεση του 
οξυκογαλακτικού, στη βιοσύνθεση των αμινοξέων και του dicamba που ανήκει στα πα-
ράγωγα του βενζοϊκού οξέως με ορμονική δράση. 
 
Είναι εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 25% β/β δραστική ουσία (tritosulfuron), με 
50% β/β δραστική ουσία (dicamba)  και 9.3% β/β βοηθητικές ουσίες. 
 
Κάτοχος της έγκρισης: BASF Agro Hellas 
Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 
Φάσμα δράσης: 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμοί καλύψεως. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ: Σιτάρι μαλακό και σκληρό, κριθάρι.  
Πλατύφυλλα ζιζάνια: Ευαίσθητα: Μικρόκαρπη κολλητσίδα, Κοινή παπαρούνα, 
Αγριομαργαρίτα, Χαμομήλι, Άγριο σινάπι, Στελλάρια, Πολυκόμπι, Καπνόχορτο, Ανθεμίδα, 
Ραπανίδα.  
Μέτρια ευαίσθnτα: Μπιφόρα.  
Δόση: 20 γρ. σκευάσματος/στρ. Εφαρμόζεται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται μεταξύ της 
έναρξης του αδελφώματος και του πρώτου κόμβου και τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-4 
φύλλων.  
 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 
 
 Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα ανά στρέμμα.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και σε 
έντονη βλαστική ανάπτυξη.  
Συνιστάται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού DASH HC στη δόση των 50 κ.εκ.1 στρέμμα.  
Στη Μπιφόρα το ARRAT έχει ικανοποιητικό έλεγχο όταν εφαρμόζεται σε νεαρό στάδιο και οι 
συνθήκες δεν ευνοούν την αναβλάστηση του ζιζανίου.  
Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή 
ίση με 1%.  
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Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση σκευάσματος. Συμπληρώνουμε το δοχείο με το 
υπόλοιπο νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.  
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας το ARRAT θα πρέπει να εναλλάσσεται με άλλα 
ζιζανιοκτάνα διαφορετικά από τις σουλφονυλουρίες, Οπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε 
εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (καλλιεργητικά μέσα, μηχανικές μεθόδους 
κλπ) για να καταστείλετε την ανάπτυξη των ζιζανίων που διαφεύγουν.  
 
Συνδυαστικότητα: 
Το ARRAT δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με το ζιζανιοκτόνο GRASP (tralkoxydim).  
 
Φυτοτοξικότητα: 
To προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο 
και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.  
 
Χρονική σταθερότητα-Συνθήκες αποθήκευσης: 
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην 
αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το 
άμεσο ηλιακό φώς, σε θερμοκρασίες μέχρι 30οC.  
 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες 
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη 
συσκευασία του. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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