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

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

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση 
αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρθούν άμεσα μόνο ανοιξιάτικο κριθάρι, ανοιξιάτικο σιτάρι, 
ανοιξιάτικη βρώμη, αραβόσιτος ή σίκαλη.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 15 ημέρες
Ειδικές συνθήκεες, γωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
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 
oθερμοκρασίες όχι πάνω από 30 C.

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

βροχόπτωσης.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: 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.
Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Puma Super 50 EW, Topik και Assert σύμφωνα με την 
έγκριση κυκλοφορίας τους.
Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Tο 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.
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Κατηγορία και τρόπος δράσης:
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.

Φάσμα δράσης
 (πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις σκευάσματος, όγκος ψεκαστικού υγρού, 

τρόπος και χρόνος εφαρμογής, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. 
περίοδο):

Σιτάρι, κριθάρι: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων* με 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** με 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).

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 
μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 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.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν έχει εφαρμογή
Αραβόσιτος: 15 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: 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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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Florasulam 0,625 % β/ο + 2,4 D ester 45,25 % β/ο
(φλορασουλάμ + 2,4 D εστέρας)

Εναιώρημα σε γαλάκτωμα

Αριθμός Άδειας Διάθεσης:
7677/21-11-2006 

Διασυστηματικό
μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων

σε σιτάρι,κριθάρι και αραβόσιτο

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

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
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Κάτοχος έγκρισης – Υπεύθυνος τελικής συσκευασίας και σήμανσης: 
Dow AgroSciences Export S.A.S.
371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560, Valbonne, Γαλλία.  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Διανομέας :
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 335,
15231 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ. : 2106726381 

Εγγυημένη σύνθεση: 
florasulam: 0,625% β/ο
2,4D ethyl-hexyl-ester: 45,25% β/ο (30% β/ο ισοδύναμο οξύ)
βοηθητικές ουσίες: 54,57 % β/β
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