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

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70226/25-07-2017

Μπορεί να προκαλέσει δερματική 
αλλεργική αντίδραση. 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

Μεταφυτρωτικό 
εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση 
ετήσιων πλατύφυλλων 
ζιζανίων στον 
Αραβόσιτο

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε επί
της συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση:
Mesotrione 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 90,62% β/β

Περιεχόμενο: 

1 λίτρo

1,5 εκ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 290*153mm (περιθώριο αριστερά 15mm)
0218

0218

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 σκευάσματος: 
Αποθηκευόμενο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά 
αεριζόμενο παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ 
προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο 
οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.  Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνέετε 
αναθυμιάσεις / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα. • Πλύνετε τα 
χέρια ενδελεχώς μετά το χειρισμό. •Να φοράτε κατάλληλα γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. •Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • «Φοράτε 
προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά γυαλιά 
κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής».

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα 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 να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μιαν αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, 

να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων 
συμπεριλαμβανόμενης μιας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 

20 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα. 

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

Κάτοχος της άδειας: 
Nufarm S.A.S., 
28 Boulevard Camelinat, 
92230 Gennevilliers, 
Γαλλία

Mesotrione (ομάδα τρικετονών)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Τρόπος δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση 
των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-ΗΡΡD. Απορροφάται ταχέως κυρίως από το 
φύλλωμα και μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Για ευαίσθητα ζιζάνια:  Αγριοβαμβακιά (Αbutilon theophrasti), Αιματόχορτο (Anagallis 
arvensis), Λουβουδιά (Chenopodium album), Τάτουλας (Datura stramonium), Μαρτιάκος  (Senecio vulgaris),  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βλήτο τραχύ (Αmaranthus retroflexus), Αγριοπιπεριά  (Polygonum 
persicaria), Ζωχός (Sonchus asper). Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua), 
Βερόνικα (Veronica persica), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli). Δόση: 100-150 κ.εκ./στρέμμα  και 
όγκο ψεκ. υγρού 15-50 λίτρα/στρέμμα, με ψεκασμό φυλλώματος, μεταφυτρωτικά ως προς τον 
αραβόσιτο, από το 2ο έως το 8ο φύλλο του αραβόσιτου (BBCH 12-18). 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων 
να γίνεται από το φύτρωμα έως και το 4ο φύλλο, ενώ για τον έλεγχο των αγρωστωδών 
ζιζανίων σε νεαρό στάδιο (1ο – 3ο φύλλο). 
2. Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν 2 εφαρμογές με δόση 75 κ.εκ./στρ. (συνολικά 150 
κ.εκ./στρ.) μέχρι το στάδιο των 8 φύλλων αραβοσίτου. 
Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 2-3 Αtm, υπό συνεχή 
ανάδευση, με τα συνήθη ψεκαστικά, με 15-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα με μπεκ 
τύπου σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή. 
Συνιστάται η χρησιμοποίηση του μικρότερου όγκου νερού, ενώ στις περιπτώσεις που είναι 
αναγκαίο (όταν τα ζιζάνια θα έχουν αναπτυχθεί) να χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος 
νερού. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με 
νερό μέχρι τη μέση. Ανακινείστε το σκεύασμα καλά πριν την χρήση και προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το 
εσωτερικό του βυτίου χρησιμοποιώντας καθαριστικό και νερό σε ποσότητα 1/10 της 
περιεκτικότητάς του, περνώντας το από όλα τα μέρη του ψεκαστικού. Αφού το αδειάσετε 
επαναλάβετε τη διαδικασία. Ψεκάστε το νερό σε ακαλλιέργητο έδαφος, μακριά από υδάτινες 
επιφάνειες. 
Συνδυαστικότητα: --- 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Όταν υπάρχει συνεχόμενη καλλιέργεια αραβοσίτου, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του 
KIDEKA 100 SC, για περισσότερες από 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ). Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης καθώς και η εναλλαγή των καλλιεργειών. 
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
Πιθανή εμφάνιση λεύκανσης των φύλλων του αραβοσίτου υπό δυσμενείς για την καλλιέργεια 
συνθήκες, είναι φαινόμενο παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις. 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της 
καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να 
ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. 
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: • -Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε 
το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) 
και την επόμενη άνοιξη ηλίανθος, αφού προηγηθεί βαθιά άροση. 
• να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, 
παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την 
εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. 
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό 
υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και 
ανθεκτικά υποδήματα όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό». 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για τον αραβόσιτο μη εφαρμόσιμο. Τελευταία 
εφαρμογή στο στάδιο των 8 φύλλων της καλλιέργειας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπεύθνος επικοινωνίας / Υπεύθυνος για την 
τελική διάθεση στην αγορά:

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

KIDEKA® 100 SC


