
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές συμβουλές: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά της συσκευασίας του. 
Για να προστατέψετε τα επίγεια ύδατα να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για να προστατέψετε 

τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να 
προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλλιέργητη γη.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε , πίνετε  ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προιόν. Διάθεση του περιεχομένου / 
περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

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

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει 
την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Ελαιοκράμβη χειμερινή:  Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα.  Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπουκιών. Μέγ. 
αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λιτ./στρέμμα.

Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή (κρεμμύδι, πράσο, σχοινόπρασο, γογγύλια, ραπανάκι, λάχανο, παντζάρι, 
σέσκουλο, γαρίφαλα, κόκκινο λινάρι, σπανάκι και ρόκα): Δόση: 14 γρ./στρέμμα. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:  To LONTREL 720 SG είναι εκλεκτικό διασυστημικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 
πλατύφυλλων ζιζανίων των οικογενειών Compositae & Leguminosae και ορισμένα είδη των οικ. Solanaceae, 
Polygonaceae & Umbeliferae. Το δραστικό του συστατικό ανήκει στην Χημική Ομάδα των Pyridine Carboxylic Acids. 
Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται τόσο μέσω των ηθμωδών όσο και των ξυλωδών αγγείων. 
Συγκεντρώνεται δε στους μεριστωματικούς ιστούς. Τα ζιζάνια μετά τον ψεκασμό δείχνουν συμπτώματα επίδρασης 
αυξινών (φυτο-ορμονών). Τα κύτταρα επιμηκύνονται και η αυξημένη αναπνοή οδηγεί στο θάνατο του ζιζανίου.   

Ζαχαρότευτλα: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως το κλείσιμο των γραμμών. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ 
καλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.
Ελαιοκράμβη εαρινή:  Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπουκιών. 
Εφαρμογές μόνο την Άνοιξη. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1.

Αραβόσιτος: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 2 κόμβων. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. 
περίοδο: 1.
Σόργο: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 8 φύλλων. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 
1 ανά 2 έτη.
Παντζάρι: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή μέχρι το κλείσιμο των γραμμών. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1 
ανά 2 έτη.
Δασικές εκτάσεις, Λινάρι για κλωστοϋφαντουργεία: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1 
ανά 2 έτη.

Α. ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:  A1. ΠΟΛΥΕΤΗ: Κίρσιο:Από 15 cm ύψος και πριν την εμφάνιση 
ανθικών οργάνων. Πικρίς: Πριν τα 6 φύλλα. Λαθούρι:Από 15 έως 20 cm.  Ζωχός: Από 5 έως  8 φύλλα. Μηδική 
(shoots): Ως την ανθοφορία. Τριφύλλι: Ως την ανθοφορία.

B. ΖΙΖΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ: Πολύγονο: Στα 1-2 φύλλα. Ασπροκέφαλος: Στα 1-2 φύλλα. Αιθούζα: Στα 2 έως 6 φύλλα. 
Τοριλίδα: Στα 2 έως 6 φύλλα. Χαμολεύκα: Από το τέλος της εμφάνισης του.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

2. Ελαιοκράμβη: Αφού οι εφαρμογές πραγματοποιούνται από το τέλος του χειμώνα ή την αρχή της άνοιξης δηλαδή 5 με  6 μήνες 
μετά τη σπορά της καλλιέργειας, τα ζιζάνια βρίσκονται συχνά σε στάδιο ανάπτυξης πιο προχωρημένο από το καταλληλότερο 
για την εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται έντονα η προσθήκη  λαδιού  (με τη μορφή πρόσθετου στο ψεκαστικό 
μίγμα και στη δόση 0.174 kg του LONTREL 720  SG.  

3. Αραβόσιτος: Μέχρι το ύψος των  60-70 cm, πριν η καλλιέργεια καλύψει και νεκρώσει τα ζιζάνια. 

5.Παντζάρι: Χρησιμοποιείται σε διαδοχικές εφαρμογές με δόση 8,7 γρ/στρέμμα, με μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 7-10 
ημέρες. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

1. Η αποτελεσματικότητα του LONTREL 720 SG δεν είναι ικανοποιητική ενάντια σε βάτα, πολύγονο, οξαλίδα, μολόχα, Epilobium 
spp, τσουκνίδα, κολλητσίδα (Gallium spp), στελάρια, χηνοπόδιο,  και ζιζάνια των οικογενειών Cruciferae και Lamiaceae. 

6.Στην περίπτωση των καλλιεργειών για σποροπαραγωγή: Να μη χρησιμοποιείται το LONTREL 720 SG σε συνδυασμό με λάδι.

Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.: Το LONTREL 720 SG είναι πιο 
αποτελεσματικό όταν ψεκάζεται την περίοδο που τα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στα αρχικά ευαίσθητα 
στάδια. Στα πολυετή να εφαρμόζεται στην πλήρη άνθηση. To LONTREL 720 SG συνιστάται να μην εφαρμόζεται 
σε ακραίες  κλιματικές ή αγρονομικές συνθήκες (πχ. Κρύος καιρός, ξηρασία, φτωχή γονιμότητα εδάφους, 

Oθερμοκρασία πάνω από 25 C, κ.λ.) που δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών. Στην περίπτωση που 
εφαρμοστεί η δράση του θα είναι αργή. Το LONTREL 720 SG δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν αναμένεται 
βροχόπτωση σε μία ώρα από την ολοκλήρωση του ψεκασμού. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν ο καιρός είναι 
ξηρός και επικρατούν άνεμοι. Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες 
συνιστάται  η τήρηση αψέκαστης ζώνης 5 μέτρων. Για τον εδώδιμο βίκο, τον αρακά και τις πατάτες δε χρειάζεται 
απόσταση ασφαλείας.   
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
του.

 ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ ( Κοινό όνομα/ Καταλληλότερο στάδιο καταπολέμησης): 

4. Δασικές εκτάσεις: Να χρησιμοποιείται μετά τη φύτευση ή όταν τα νεαρά φυτά έχουν περάσει την ηλικία του 1 έτους μετά τη 
σπορά. Σε κάθε περίπτωση το LONTREL 720 SG δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν περάσει ένας χρόνος από τη 
μεταφύτευση ή τη σπορά. Εκλεκτικότητα στα δασικά είδη: Το LONTREL 720 SG είναι εκλεκτικό για τα ακόλουθα δασικά είδη: 
Abies nordmannia, Abies pectinata, Piceas abies, Picea omorica, Pinus cembra, Pinus nigra, Pseudotsuga douglasii, Taxus 
baccata, Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Euonymus 
europea, Fraxinus Excelsior, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Sorbus aria, Syringa vulgaris. Για όλα τα άλλα 
είδη, είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε τους κατάλληλους οργανισμούς ή το τεχνικό τμήμα της Dow AgroSciences σχετικά με 
την εκλεκτικότητα του LONTREL 720 SG.

Α2. ΕΤΗΣΙΑ: Ανθεμίδα: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Κενταύριο: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. 
Χρυσάνθεμο: Από 2 έως 6 φύλλα. Ντατούρα: Από 2 έως 6 φύλλα. Κόνυζα: Στα 2 φύλλα. Γκαλινσόγκα: Από 2 έως 6 φύλλα. 
Πικρίδα: Στα 1-2 φύλλα. Ζωχός: Από 2 έως 6 φύλλα. Λαμσάνα: Πριν την άνθηση. Χαμομήλι: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση 
ροζέτας. Σενέκιο: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Ηλίανθος: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Αγριόβικος: 
Πριν την άνθηση.

ΧΡΟΝΙΚO ΔΙAΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛEIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Τα υπολείμματα των καλλιεργειών που έχουν ψεκαστεί με το 
LONTREL 720 SG να μην χρησιμοποιούνται ως λίπανση ανθοκομικών καλλιεργειών και λαχανικών.
ΧΡΟΝΙΚO ΔIAΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Για τις καλλιέργειες που δεν επιτρέπεται η χρήση του clopyralid, θα 
πρέπει να υπάρχει μία προθεσμία 125 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της σποράς ή της 
φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας ή της καλλιέργειας αντικατάστασης.
ΧΡΟΝΙΚO ΔIAΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ  ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Συνιστάται να τηρηθεί μεσοδιάστημα 15 
ημερών από τον ψεκασμό πριν τη βόσκηση ζώων σε ψεκασμένα φυτά.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ):   Ζαχαρότευτλα: 42, Ελαιοκράμβη: 56,  
Αραβόσιτος: 60 (για ενσίρωση),  90  (για σπόρο),  Σόργο: 42 (για ενσίρωση), 70  (για σπόρο),  Παντζάρι- 
Λινάρι: 42,  Δασικές εκτάσεις- Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή: -

ÂëÝðå óôçí åðéöÜíåéá ôçò öéÜëçò
ÇÌEÑ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ / ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÔÉÄÁÓ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: 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 σωλήνες και τα ακροφύσια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10 
της χωρητικότητας του ψεκαστήρα σε νερό. Αδειάστε και πάλι τον ψεκαστήρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθέτοντας 
ένα κατάλληλο για το σκοπό αυτό απορρυπαντικό αφού γεμίσετε κατά το ήμισυ το δοχείο με νερό. Αναδεύστε και περάστε το 
διάλυμα από τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού και αφήστε το μίγμα νερού και 
απορρυπαντικού να σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον αναδεύοντας συνεχώς. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να 
καθαριστούν ξεχωριστά με απορρυπαντικό και καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό και 
περάστε το νερό με πίεση από σωλήνες και ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Μην ψεκάσετε τα 
απόνερα σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε χωράφια που προορίζονται για τη σπορά ευαίσθητης καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων  με  10-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά 
στρέμμα, ανάλογα την καλλιέργεια και πίεση ψεκαστικού έως 2 ατμόσφαιρες.

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. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Mη μολύνετε λίμνες, κανάλια και γενικότερα υδάτινους 
πόρους, με το σκεύασμα ή τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή 
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.  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:  Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο, μέσα στην αρχική και  απαραβίαστη συσκευασία του, προστατευμένο από υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές 
θερμοκρασίες, το σκεύασμα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.  

Περιεχόμενο: 75 γρ.

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Eκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό
 ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Εγγυημένη σύνθεση:
 clopyralid monoethanolamine: 94,9% β/β
      (clopyralid ισοδύναμο οξύ:  72 % β/β)
                  Βοηθητικές ουσίες:    0.11 % β/βΑ.Α.Δ.Α.: 70018/28.01.2013

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα,
Τηλ.: +30 2106889700

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι,
Τηλ.: 213 006 5070TM ® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.
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