
Περιεχόμενο: 10 λίτρα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφύγετε να 
αναπνέετε τα εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
πρόσωπο.«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες 
ανθεκτικές μπότες κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής». 
«Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με κλειστή 
καμπίνα». «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό». 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.
Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70141/30-11-2015

Εγγυημένη σύνθεση:
Fluometuron: 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56,70 % β/β

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,  
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΟ- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ Ή 
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Fluometuron (φλουομετουρόν) 50%Ζιζανιοκτόνο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενική συμβουλή: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και κάτω από τα 
βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 
Ξεπλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμπτώματα: 
Δυσκολία στην αναπνοή, αταξία, αδυναμία, υπνηλία. Αντίδοτο/θεραπεία: Δεν 
υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα, διαλύστε την 
απαιτούμενη ποσότητα αυτού σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να εφαρμόζονται 
εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά 
μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Χρονικό 
διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην 
οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να 
σπαρθεί μόνο βαμβάκι, - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 
Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6μήνες από την 
εφαρμογή του και βαθύ όργωμα. - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων 
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι εργάτες δεν 
πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει 
στεγνώσει. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με θειοκαρβαμιδικά 
ζιζανιοκτόνα. Μπορεί να συνδυαστεί υπό ανάδευση με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 
96 EC, Tender Gold, Mercantor 96 EC, Typhoon 96 EC και Pixel 96 EC (δραστική 
ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Sromp Aqua 455 CS, Energiser 
EC, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilerst 
330 EC, Abilest 455 CS, Vinator 330 EC, Vinator 455 CS, Revadis 330 EC, Revadis 
455 CS (δραστική ουσία Pendimethalin). ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό 
όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που ανγράφονται στην ετικέτα του, 
για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τυχόν συμπτώματα 
φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν στα φυτά του βαμβακιού σε 
περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την 
ανάπτυξη ή παραγωγή των φυτών. Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον 
ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα μπεκ 2 με 3 
φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του 
προϊόντος. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό 
πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να 
γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Αποθηκεύστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0°C προστατευμένο 
από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Κατάλογος καταπολεμούμενων ζιζανίων:
Προσπαρτική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Βλήτο (Amaranthus 
retroflexus), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Γλιστρίδα (Portulaca oleracea), 
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριομελιτζάνα 
(Xanthium strumarium). Μέτρια αποτελεσματικότητα: Αγριοβαμβακιά (Abutilon 
thiophrasti). Σπαστή εφαρμογή (προσπαρτικά και προφυτρωτικά σε αναλογία: 300 
κ.εκ. + 100 κ.εκ. ή 200 κ.εκ. + 200 κ.εκ.):  Καλή αποτελεσματικότητα: 
Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti), Βλήτο (Amaranthus retroflexus), Τάτουλας 
(Datura stramonium), Γλιστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοματιά (Solanum 
nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium). 
Μέτρια αποτελεσματικότητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli). 
Προφυτρωτική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Λουβουδιές 
(Chenopodium spp), Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti), Βλήτο (Amaranthus 
retroflexus, Amaranthus sp.), Τάτουλας (Datura stramonium), Μουχρίτσα 
(Echinochloa crus-galli), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Γλιστρίδα 
(Portulaca oleracea), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum 
halepense), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium).
Μεταφυτρωτική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Αγριομελιτζάνα 
(Xanthium strumarium). Μέτρια αποτελεσματικότητα: Βλήτο (Αmaranthus 
retroflexus), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των 
ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, μικρό πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο 
χρησιμοποιήστε χαμηλότερες δοσολογίες. 2. Η προσπαρτική εφαρμογή 
συνίσταται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες 
ξηρασίας μετά την εφαρμογή. 3. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή συνίσταται μόνο 
όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των ζιζανίων κατά την προσπαρτική ή 
προφυτρωτική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.εκ./στρ. (σε 
κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 
κ.εκ./στρ. με το σκεύασμα ανά έτος. 4. Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα με 
δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλέπε «Οδηγίες Χρήσης») για 
καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται.
Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το 
φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με 
ενσωμάτωση, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη 
βάση των βαμβακοφύτων, όταν αυτά έχουν ύψος 10-15 εκ., με 30-60 λίτρα νερό 
ανά στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι 
μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μπεκ τύπου σκούπας.

Φάσμα δράσης:

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής

Πεδίο 
εφαρμογής

Στόχοι Δόσεις
(κ.εκ./στρ.)

Όγκος ψεκ.
υγρού

(λίτρα/στρ.)

Βαμβάκι Καταπολέμηση  
πλατύφυλλων 

και 
αγρωστωδών 

ζιζανίων

Πριν τη σπορά, με 
ενσωμάτωση στο έδαφος 

σε βάθος 5-8 εκ.
Προφυτρωτικά. Εφόσον 

δεν ακολουθήσει βροχή, να
ακολουθήσει άρδευση με 
20-50 m3 νερό / στρέμμα.

«Σπαστή» εφαρμογή
προσπαρτικά, και 
προφυτρωτικά,
με ενσωμάτωση

Μετά το φύτρωμα των
βαμβακοφύτων και όταν 

αυτά έχουν ύψος 
10 – 15 εκ., με

κατευθυνόμενο ψεκασμό 
στη βάση τους

240-400

300+100
Ή

200+200

200

30-60 1

1

2

1

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών/ 

καλλιεργητική 
περίοδο

FLOW  50 SC® FLOW  50 SC®

Κάτοχος της άδειας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, 
Εθνικής Αντιστάσεως 73, Τ.Κ. 15231-Χαλάνδρι
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
Greenfarm Χημικά Α.Ε., Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή,
Τηλ.: 210-6990932, e-mail: info@gr.nufarm.com 
Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel 

Διανομέας: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος. 
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr
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