ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές
οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην
αναπνέετε ατμούς και εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό, καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά
γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Η διάθεση του περιεχομένου /
περιέκτη να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να φοράτε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην 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 για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής
μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα
μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Γαλακτωματοποιήσιμο, λάδι σε νερό (EW)

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

Eγγυημένη σύνθεση: Αminopyralid (ισοδύναμο οξύ): 30 γρ/λιτ
(σε μορφή aminopyralid potassium 35,5 γρ./λιτ)
Τriclopyr (ισοδύναμο οξύ): 240 γρ/λιτ
(σε μορφή triclopyr BEE 333,8 γρ/λιτ)
Βοηθητικές ουσίες: 66,49 % β/β

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς
να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων
από μη γεωργική γη.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του
απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώστε
με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρις ότου γεμίσει πλήρως το δοχείο του ψεκαστικού. Συνεχίστε της
ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Χρησιμοποιείστε αμέσως το ψεκαστικό διάλυμα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Φ.Π. ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τόσο οι συσκευασίες όσο και νερά του
ξεπλύματος πρέπει να εναποτίθενται με ασφάλεια σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες. Στα κενά δοχεία συσκευασίας
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν
προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας ή σε εγκεκριμένους αποτεφρωτές. Απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση τους για
οποιοδήποτε λόγο. Μη μολύνετε λίμνες, ρυάκια, κανάλια και υδατοσυλλογές με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Αποτέφρωση (στους 1200°C για 2΄΄ τουλάχιστον) μόνο σε εγκεκριμένους αποτεφρωτές.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Άλλα φυτά (κοντινές και γειτονικές καλλιέργειες): *Προσοχή είναι επιβλαβές για τις
γειτονικές καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε κοντά σε καλλιέργειες ευαίσθητες στα ζιζανιοκτόνα τύπου phenoxy δηλαδή αμπέλια,
οπωροφόρα, ηλίανθο, ελαιοκράμβη, ψυχανθή, λαχανικά και καλλωπιστικά, καπνό, τεύτλα και πατάτες. Ψεκάστε μόνο όταν
ο καιρός είναι ήρεμος χωρίς ανέμους, και με θερμοκρασίες χαμηλότερες από 20°C υπό σκιάν. Μην εφαρμόζετε σε αμπέλια
και οπωροφόρα. Αποφύγετε την εφαρμογή στη βάση των φύλλων των δέντρων. *Μην χρησιμοποιείτε το χορτάρι των
περιοχών που ψεκάστηκαν με GARLON DUO για τη δημιουργία λιπάσματος (compost) ή για ζωοτροφή. *Μην
χρησιμοποιείτε το χορτάρι που ψεκάστηκε με GARLON DUO για να ταΐσετε τα ζώα ή για να φτιάξετε λίπασμα (compost).
*Μην χρησιμοποιείτε κοπριά από ζώα που ταΐστηκαν με τροφές ψεκασμένες με GARLON DUO σε ευαίσθητες καλλιέργειες
π.χ. μπιζέλια, φασόλια και άλλα ψυχανθή, ζαχαρότευτλα, καρότα και σκιαδανθή (Umbelliferae) πατάτες και τομάτες,
μαρούλια και άλλα σταυρανθή (Compositae) ή σε χωράφια που προορίζονται για τέτοιες καλλιέργειες.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Μη εφαρμόσιμο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το
προϊόν πρέπει να προστατεύεται από παγετό και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω Áñéè.Ðáñôßäáò /
o
o
από 0 C και κάτω από 40 C σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μέσα στην Çì/íßá ÐáñáóêåõÞò:
αρχική και απαραβίαστη συσκευασία του. Όταν το προϊόν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις
συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.
ÂëÝðå öéÜëç

1120

270 EW

Ζιζανιοκτόνο για το μακροχρόνιο έλεγχο ετήσιων
και πολυετών πλατύφυλλων (herbaceous και
ξυλωδών/ημι-ξυλωδών), σε μη καλλιεργούμενες
εκτάσεις.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεφρά ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Κάτοχος της άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106889746
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070
TM ®

Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της..

Α.Α.Δ.Α.: 70088/07.07.2014

Ðåñéå÷üìåíï:

1 ëßôñï

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: To GARLON DUO είναι ένα ζιζανιοκτόνο που δρά από φυλλώματος για μακροχρόνιο έλεγχο ετησίων και
πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων (herbaceous και ξυλωδών/ημι-ξυλωδών) σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις (επιφάνειες καλυμμένες με βλάστηση οι
οποίες δεν χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια και υπόκεινται σε ελάχιστη, μη εντατική διαχείριση όπως για παράδειγμα αεροδρόμια, αναχώματα
σιδηροδρόμων, άκρα δρόμων, βιομηχανικές περιοχές, περιοχές παραγωγής ενέργειας, διαχείριση αντιπυρικών ζωνών, χώροι αναψυχής κ.ά). Και
τα δύο δραστικά συστατικά triclopyr & aminopyralid ανήκουν στην ομάδα ζιζανιοκτόνων του pyridine carboxylic acid. Απορροφώνται γρήγορα από
τα φυτά και μεταφέρονται, για να συσσωρευτούν στο μεριστωματικό ιστό. Στα ευαίσθητα είδη και τα δύο δραστικά συστατικά προκαλούν
συμπτώματα αυξινών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η επιμήκυνση του στελέχους, η πρόωρη γήρανση και τελικά η διακοπή της ανάπτυξης και
γρήγορη νέκρωση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόστε το σε αναπτυσσόμενα ζιζάνια (για τη θαμνώδη βλάστηση και τα ξυλώδη είδη από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα
μέσα Αυγούστου). Εφαρμόστε με μπεκ μεσαίας διαμέτρου μέχρι αρχικής απορροής. Συνιστώνται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερης από 2
ατμόσφαιρες).
Εξοπλισμός εφαρμογής: Α) «Μάνικα ψεκασμού» με ένα ακροφύσιο προσαρμοσμένο σε μηχανοκίνητο όχημα. Β) Ψεκαστήρας πλάτης με «μάνικα
ψεκασμού» και ένα ακροφύσιο. Εφαρμόστε το προϊόν με εφαρμογή σε στοχευόμενο σημείο (spot application) κατευθυνόμενη στους θάμνουςστόχους.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μη καλλιεργούμενες εκτάσεις. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1.
Α) Καθολική εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών, ποωδών πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση:
150-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
Β) Στοχευμένη εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενους θάμνους και ξυλώδη είδη από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, για την
καταπολέμηση θαμνώδους βλάστησης, ξυλωδών και ημι-ξυλωδών ειδών. Δόση: 800-1000 κ.εκ./ 100 λιτ. ψεκ. υγρού.
ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ: Α. Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια: *Ευαίσθητα: Αμβρόσια, Περιπλοκάδα μεγάλη,
Κενταύριο, Κίρσιο, Περιπλοκάδα, Κόνυζα, Erigeron annuus, Βελονάκι, Κολλιτσίδα μεγάλη, Γεράνι, Χοιροβότανο, Πεντάνευρο, Λάπαθο μεγάλο,
Άγριο τριφύλλι, Πολυετής τσουκνίδα. *Μέτρια Ευαίσθητα: Αχίλλεα, Αγριοράδικο. Β. Θαμνώδης βλάστηση και ξυλώδη είδη: *Ευαίσθητα:
Ακακία μιμόζα, Αγράμπελη, Κράταιγος, Κρανιά, Κύτισος, Φλαμουριά, Τσαπουρνιά, Αγριοκερασιά, Ακακία, Βάτος, Ούλεξ. *Μετρίως ευαίσθητα:
Ρείκι, Ευκάλυπτος, Ποτεντίλλα, Πουρνάρι. Γ. Τα στενόφυλλα φυτά είναι ανθεκτικά στο Garlon Duo.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Αποφύγετε την εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή μέσα στην επόμενη 1 ώρα.
ΧΡΟΝΙΚO ΔIAΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Αν μετά
την εφαρμογή Garlon Duo το έδαφος πρόκειται να καλλιεργηθεί, συνίσταται να σπαρθεί καλλιέργεια στενόφυλλων (π.χ. δημητριακά), μετά από 2
μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος, και αφού προηγηθεί βαθιά άροση. Αν πρέπει να σπαρθεί άλλη καλλιέργεια, αφού προηγηθεί βαθιά
άροση, πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω διαστήματα ασφαλείας: *6 μήνες για τεύτλα και αραβόσιτο, *12 μήνες για ηλίανθο, μηδική και τριφύλλι,
*18 μήνες γα ψυχανθή (φασόλια, μπιζέλια) και πατάτα.
ΧΡΟΝΙΚO ΔIAΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Συνιστάται η αποφυγή επανεισόδου ή
χειρισμού γενικότερα, μέχρις ότου στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση εισόδου του εργάτη στον αγρό μετά τον ψεκασμό να φορά
κατάλληλη ενδυμασία και γάντια.
ΧΡΟΝΙΚO ΔIAΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές για 15 ημέρες τουλάχιστον ή μέχρις ότου
το φύλλωμα ψεκασμένων ζιζανίων έχει ξεραθεί τελείως και έχει γίνει ακατάλληλο για βόσκηση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Δεν χρειάζεται η χρήση ειδικής προστατευτικής ενδυμασίας για τον καθαρισμό του ψεκαστικού
εξοπλισμού. Για να αποφύγετε εμφάνιση συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας σε καλλιέργειες άλλες εκτός από σιτηρά όλος ο εξοπλισμός πρέπει να
καθαριστεί πολύ προσεκτικά μέσα και έξω με ένα κατάλληλο απορρυπαντικό ως ακολούθως: Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε το ψεκαστικό
μηχάνημα τελείως. Καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του ψεκαστήρα με
καθαρό νερό το οποίο θα περάσετε και από τους βραχίονες , τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10
της χωρητικότητας του ψεκαστήρα σε νερό. Αδειάστε και πάλι το ψεκαστήρα τελείως. Γεμίστε κατά το ήμισυ το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό και
προσθέστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό στη συνιστώμενη δοσολογία. Αναδεύστε και ξεπλύνετε με το διάλυμα βραχίονες και σωλήνες για λίγο.
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρις επάνω και αφήστε το μίγμα νερού και απορρυπαντικού να σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον
αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τους βραχίονες και τους σωλήνες αδειάζοντας το δοχείο τελείως. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να
αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά με απορρυπαντικό και καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε
το νερό με πίεση από βραχίονες και σωλήνες. Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Μην ψεκάσετε τα απόνερα σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή
σε χωράφια που προορίζονται για τη σπορά ευαίσθητης καλλιέργειας.
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