
«Για να αποφύγετε τους 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 σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλείτε εμετό. Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν 
ο παθόντας είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα 
εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη 
του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για 
αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρθούν άμεσα μόνο ανοιξιάτικο 
κριθάρι, ανοιξιάτικο σιτάρι, ανοιξιάτικη βρώμη, αραβόσιτος ή σίκαλη.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ
15 ημέρες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ
1. Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά 

σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με 
θερμοκρασίες όχι πάνω από 30oC.

2. Προσοχή στο θεριζοαλωνισμό υπό συνθήκες αυξημένης υγρασίας.
3. Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμώδη εδάφη και 

υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό πριν τον ψεκασμό. 
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο 
και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. 
Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Το ψεκαστικό να μη 
στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Puma Super 50 EW, Topik και Assert.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και 
αραβόσιτο. Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδίνων-σουλφανιδίων. 
Αναστέλλει τη δράση του ένζυμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase-ALS). 
Το 2,4-D ανήκει στην ομάδα των φαινοξυαλκανοϊκών οξέων. Συσσωρεύεται κυρίως στους 
μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών στους οποίους και δρα.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Σιτάρι, κριθάρι: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*. Δόση: 60-80 κ.εκ./ στρέμμα, 
ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 
λίτρα/ στρέμμα. Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος του 
σταριού έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.
Αραβόσιτος: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων**. Δόση: 75 κ.εκ./ στρέμμα και 
όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/ στρέμμα. Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το 
στάδιο του πρώτου κόμβου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4- 12 φύλλων. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
*Σιτάρι, κριθάρι: Κολλητσίδα (Gallium spurium, G. aparine), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), 
Στελλάρια (Stellaria media), Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), Καψέλλα (Capsella 
bursa-pastoris), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Ανθεμίδα (Anthemis arvensis), Ραπανίδα 
(Raphanus raphanistrum), Άδωνης (Adonis aestivalis) και Μπιφόρα (Bifora radians).
**Αραβόσιτος: Τα παραπάνω καθώς και τα : Πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus blitoides), Τραχύ 
βλήτο (Amaranthus retroflexus), Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Λουβουδιά 
(Chenopodium album), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Αγριομελιτζάνα (Xanthium 
strumarium) και Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά 
εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε το φάρμακο 
σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το 
υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν έχει εφαρμογή
Αραβόσιτος: 15 ημέρες
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.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Εναιώρηµα σε γαλάκτωµα (SΕ) 

Εγγυημένη σύνθεση: Florasulam: 0.625% β/ο
 2.4-D (2-EHE): 45.25% β/ο (30% β/ο 2.4-D ισοδύναµο οξύ)
 Βοηθητικές ουσίες: 54.57% β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων 
σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Α.Α.Δ.Α.: 7677/21.11.2006

Ημ. Παρασκευής / Ημ Λήξης / Αρ. Παρτίδας (βλέπε άνω μέρος 
της φιάλης):
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 0065070

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