
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις 
ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις 
οδηγίες προφύλαξης. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/το πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
Γενικές  πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει 
σπασμούς ή είναι αναίσθητος.
Σε περίπτωση κατάποσης: να μη προκληθεί εμετός. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του 
την ετικέτα.  Η απόφαση για το εάν θα προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.  Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα 
ξαναφορέσετε.   
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε 
γιατρό.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 

5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 75% μειωμένης 
διασποράς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:  Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 
Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό 
αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον 
ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:   
Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 
Παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ. παρτίδας -  Ημ/νία παρασκευής- Ημ/νία λήξης: 
βλέπε φιάλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των 
αρυλο-φαινοξυ-προπιονικών οξέων για την καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων στο ρύζι. 
Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων με δράση στην καρβοξυλάση του 
ακετυλοσυνενζύμου Α. Η ανάπτυξη του φυτού επιβραδύνεται μόλις λίγες ώρες μετά την 
εφαρμογή, παρόλο που τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 2-3 ημέρες αργότερα, ενώ για 
το τελικό αποτέλεσμα απαιτείται περίπου μία εβδομάδα. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Για την καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων σε ρύζια
Δόση: 100-150 κ.εκ /στρέμμα.  Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια έχουν 1-4 φύλλα και το ρύζι 
βρίσκεται σε στάδιο από 1 φύλλο μέχρι το τέλος του αδερφώματος.
Μέγιστος αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-40 λίτρα/στρέμμα. 
ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ:
Ευαίσθητα ζιζάνια: Echinochloa spp (μουχρίτσα), Leptochloa spp (λεπτοχλόα), Panicum 
dicothomiflorum (πάνικο- κεχρί), Paspalum distichum (νεραγριάδα).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο), Setaria spp. (σετάρια).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με καθολικό ψεκασμό με κατάλληλο ψεκαστικό 
μηχάνημα, με πίεση μικρότερη των 3 ατμοσφαιρών (45 PSI) και όγκο ψεκαστικού διαλύματος 
40 λίτρα/ στρέμμα.
Εφαρμογή σε στραγγισμένα καρύκια: Το ψεκαστικό δ/μα εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια 
του καρυκιού. Τα καρύκια κατακλύζονται με νερό μέσα στις επόμενες 48 ώρες από την 
εφαρμογή. Το ύψος του νερού παραμένει σταθερό > 10 εκ. για τουλάχιστον 48 ώρες, ενώ τα 
καρύκια παραμένουν κλειστά. Εφαρμογή σε κατακλυσμένα καρύκια: Γίνεται καθολικός 
ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του καρυκιού με ψεκαστικό μηχάνημα. Το βάθος του νερού 
πρέπει να είναι 6-10 εκ. Τα καρύκια συμπληρώνονται με νερό με το ύψος του να παραμένει 
σταθερό >10 εκ. για τουλάχιστον 4-5 ημέρες, με τα καρύκια κλειστά. 
Χρειάζεται προσοχή και στους δύο τρόπους εφαρμογής έτσι ώστε να πέσει η συνιστώμενη 
δόση εφαρμογής στο στρέμμα.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι στις ποικιλίες indica και 
japonica ακόμη και στις υψηλές δόσεις, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
που αναγράφονται στην ετικέτα. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ρύζι: 60 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. 
Απογεμίζουμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του 
ψεκασμού. Μην αφήνετε το μείγμα στη δεξαμενή για περισσότερο από τον 
απαιτούμενο χρόνο για τη διανομή και, σε κάθε περίπτωση, εκτελείτε την 
εφαρμογή εντός 6 ωρών από την παρασκευή του διαλύματος. Να θυμάστε 
ότι η εσφαλμένη διανομή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμα της 
εφαρμογής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: - Φυλάξτε το χωριστά από άλλα Γ.Φ., λιπάσματα και 
σπόρους. - Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ  ΣΠΟΡΑΣ 
Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Δεν 
αναμένονται προβλήματα στις συνήθεις καλλιέργειες αμειψισποράς, από τη 
χρήση του CLINCHER Neo στο ρύζι στη χώρα μας.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Εισέλθετε ξανά στις περιοχές που 
χρησιμοποιήθηκε το προϊόν μόνο εφόσον στεγνώσει τελείως η επιφάνεια του 
φυλλώματος.
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Cyhalofop-butyl 20% β/ο
(συχαλοφόπ-μπουτύλ)
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

Εγγυημένη σύνθεση: Cyhalofop-butyl: 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 78.95 % β/β

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση

υδροχαρών ζιζανίων στο ρύζι

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Α.Α.Δ.Α.: 70042/ 15-5-2013
Κάτοχος της άδειας:  Dow AgroSciences Export S.A.S., 
371, rue Ludwig Van Beethoven-06560
Valbonne, Γαλλία

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

® TM Trademark of the Dow Chemical company (”Dow”) 
     or an affiliated company of Dow

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - 
Διανομέας: 
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος. 
Τηλ.: 2310 568656 
e-mail: info@efthymiadis.gr 
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