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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το LOYANT 25 EC είναι διασυστηματικό προσπαρτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, 
για την καταπολέμηση αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού. Η δραστική ουσία 
του LOYANT 25  EC, Rinskor™ active, ανήκει στις συνθετικές Αυξίνες και κατατάσσεται στην ομάδα των Arylpicolinates 
(HRAC group Ο). Το Rinskor™ active, ως συνθετική αυξίνη, μιμείται την αυξητική ορμόνη των ζιζανιών, προκαλεί υπερβολική 
διέγερση και αυξημένο μεταβολισμό, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσιολογικής ανάπτυξης των ζιζανίων. Η διαφοροποίησή 
του σε σχέση με τις άλλες συνθετικές Αυξίνες είναι ότι «προσδένεται» κυρίως στον υποδοχέα AFB5.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΡΥΖΙ:
A. ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων*, κυπεροειδών** και μουχρίτσας. Από το στάδιο των 2 φύλλων 
έως και τη διόγκωση του κολεού του φύλλου σημαίας: Δόση: 120 κ.εκ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 15-40 Λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/9.
Β. ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΑ: Για την αντιμετώπιση της μουχρίτσας και πλατύφυλλων ζιζανίων (ετερανθέρα) προσπαρτικά της καλλιέργειας 
στα ζιζάνια που έχουν φυτρώσει: Δόση: 120 κ.εκ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 15-40 Λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/9.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Πλατύφυλλα ζιζάνια*: Άλισμα, Αμάνια, Είδη του γένους Bidens spp., Βούτομο, Ετερανθέρα, Λιντέρνια, 
Μουρντάνια, Κυπεροειδή**: Σκίρπος, Μοσχοκύπερη.
Παρατηρήσεις: *Σε προγράμματα ζιζανιοκτονίας, το LOYANT 25 EC μπορεί να χρησιμοποιηθεί δύο φορές ανά καλλιεργητική 
περίοδο είτε ως μια εφαρμογή προσπαρτικά και μία μεταφυτρωτικά είτε ως δύο εφαρμογές μεταφυτρωτικά. *Στο πρόγραμμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το LOYANT 25 EC ή άλλα προϊόντα που περιέχουν florpyrauxifen-benzyl, με ελάχιστο μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 9 ημέρες. *Μετά την πρώτη εφαρμογή το νερό πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για 7 μέρες μέσα στο τηγάνι. *Λόγω 
της παραλλακτικότητας των ειδών και βιοτύπων Μουχρίτσας, συστήνονται 2 εφαρμογές ανά έτος για την αντιμετώπιση τους. *Το 
σκεύασμα να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και σε στάδιο ανάπτυξής τους. *Σε περίπτωση βροχής, η αποτελεσματικότητα 
του σκεύασματος δεν επηρεάζεται αν περάσει 1 ώρα από την εφαρμογή.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες 
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.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση για τη μείωση πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το LOYANT 25 EC συστήνεται να εναλλάσσεται με ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης σε 
προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζιζανίων (όχι διαδοχικές εφαρμογές).
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ημέρες με ανέμους, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά του ψεκαστικού νέφους σε 
γειτονικές καλλιέργειες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Δεν απαιτείται εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται με την ορθή γεωργική πρακτική. Σε περίπτωση αποτυχίας 
της καλλιέργειας να τηρηθεί χρονικό περιθώριο ασφαλείας 1 μηνός μέχρι την σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια 
πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το LOYANT 25  EC δεν είναι φυτοτοξικό για την καλλιέργεια του ρυζιού όταν 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στην ετικέτα. Όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό 
συνθήκες πίεσης (καιρικές συνθήκες, εντομολογικές ή άλλες προσβολές κλπ), μπορεί να παρατηρηθούν χλωρωτικά 
φαινόμενα ή συστροφή των φύλλων σε διάστημα από 1  έως 4  εβδομάδες από την εφαρμογή, τα οποία είναι 
προσωρινά, και δεν επηρεάζουν την τελική απόδοση. Αν και το σκεύασμα δεν είναι πτητικό συστήνεται να τηρούνται 
οι παρακάτω αποστάσεις από άλλες καλλιέργειες: 1 μέτρο από καλλιέργεια μηλιάς, 3 μέτρα από αραβόσιτο και 
ροδακινιά, 5 μέτρα από μηδική, ηλίανθο και βαμβάκι, 15 μέτρα από σόγια και πεπόνι, > 15μέτρα για τομάτα, αμπέλι.
.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μαζέψτε τη 
χυμένη ποσότητα Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε 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 κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 

επιφάνειες και τους δρόμους).
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων, με χρήση ακροφυσίων 

μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (90%), από τα επιφανειακά ύδατα, 10 μέτρων, με χρήση 
ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (75%), από τα επιφανειακά ύδατα, 20 μέτρων, 

με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (50%), από τα επιφανειακά ύδατα.
Για την προστασία των φυτών μη-στόχων να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων, με χρήση ακροφυσίων 

μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (75%), από μη γεωργική γη, 10 μέτρων, με χρήση 
ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (50%), από μη γεωργική γη.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να φυλάσσεται 
σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του 
άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 
τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το LOYANT 25 EC μπορεί να εφαρμοστεί προσπαρτικά και μεταφυτρωτικά 
στα ζιζάνια και στην καλλιέργεια του ρυζιού με τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά 
της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. 
Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα 
νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον 
ψεκαστήρα. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού της όγκου. 
Αναδεύστε το νερό ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη 
δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Γεμίστε τη δεξαμενή έως τη μέση με καθαρό 
νερό και προσθέστε απορρυπαντικό. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10-20 λεπτά και αδειάστε ξανά τη 
δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αφαιρέστε και καθαρίστε ξεχωριστά όλα τα 
μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του 
συνολικού όγκου της δεξαμενής. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να διαβραχεί όλο το 
εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό 
εξοπλισμό. Καθαρίστε σχολαστικά τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού εξοπλισμού.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ρύζι: 60 ημέρες

Rinskor™ active (Ρίνσκορ)

Εγγυημένη σύνθεση: Florpyrauxifen-benzyl: 2,5 % β/ο
(Rinskor™ active)

Βοηθ. ουσίες: 97,1 % β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
Διασυστηματικό προσπαρτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για 

την καταπολέμηση αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων 
ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού

Περιέχει Florpyrauxifen Benzyl. Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιεχόμενο:?

Α.Α.Δ.Α.: 70327/15.04.2019 έως 13.08.2019
Κάτοχος της άδειας:
DOW AGROSCIENCES EXPORT SAS
6 rue Jean-Pierre Timbaud, Building Le Campus,
78180 Montigny le Bretonneux, Παρίσι, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι
Τ.Κ.152 31 Τηλ.: 2130065070
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Package MID : 97031253 1903

Trade Name : LOYANT 25 EC

Country : GREECE

Size : 275X127MM

Artwork Type : 3 L LABEL - FLAT

Specification : EU413 PAGO

Standardisation Level :

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used:

6

Printer : EMEA - PAGO

EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)Packing Location :

4

Ticket No : 102048751/401354913 0380

Date : 15-APR-19

Proof Cycle No : 3

BlackYellowMagentaCyan

mf6185
Sticky Note
Περιεχόμενο: 3 λίτρα


