
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστικές ουσίες: Clodinafop -propargyl 24 % β/ο  
(περιέχει ως αντιφυτοτοξικό cloquintocet-mexyl 5,55 % β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 76,61 % β/β 

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 
7950 / 01-03-2011

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για 
την καταπολέμηση 
αγρωστωδών ζιζανίων στην 
καλλιέργεια σιταριού 
(μαλακού και σκληρού)
-Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
-Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα 
από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει 
ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Περιέχει clodinafop-propargyl. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

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

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,  
25 St.-Peter-Strasse, 
A-4021 Linz, Αυστρία

Παρασκευαστής: 
ADAMA-Agan, Ltd.,
Ισραήλ

Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων 
Alopecurus myosuroides (αλεπονουρά), Avena spp. (αγριοβρώμη), Phalaris 
spp. (φάλαρη), Lolium spp. (ήρα), Milium vernale (μίλιο) στην καλλιέργεια 
σιταριού (μαλακού και σκληρού). Απορροφάται από τα φύλλα και 
παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό): Ένας μεταφυτρωτικός ψεκασμός από το 3ο 
φύλλο της καλλιέργειας μέχρι το τέλος του αδελφώματος για: Αλεπονουρά 
(Alopecurus myosuroides) και Αγριοβρώμη (Avena spp.)  με μέγιστη δόση 17 
κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα, Φάλαρη (Phalaris spp.) και Μίλιο (Milium vernale) με 
μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα, Ήρα (Lolium spp.) με μέγιστη δόση 
25 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα.  Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για αποφυγή ζημιών στο σιτάρι τόσο από το τρακτέρ όσο και από τα ζιζάνια 
συνιστάται η εφαρμογή να γίνει όσο το δυνατό πιο έγκαιρα.
2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Bromus spp. (βρώμος), Poa annua (κοινή πόα), Hordeum 
murinum (αγριοκρίθαρο).

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι 
αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου 
αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό 
τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός.
Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Ψεκασμός υπό 
συνεχή ανάδευση, με ψεκαστήρες όλων των τύπων, μπεκ τύπου σκούπας και 
πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3–4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα 
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό 
συνεχή ανάδευση και εντός ολίγων ωρών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις 
συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι (μαλακό, σκληρό): Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης 
της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας: Βλέπε φιάλη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην 

τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην 

αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. • Nα φοράτε προστατευτικά γάντια.    

“Οι εργάτες και άλλοι δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής 

μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν”. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή 

τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα 

επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος 

αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή 

ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με 

άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το 

ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα 

μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη, σε καλά αεριζόμενο 

χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 

θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 290*153 mm 

1218

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 

με κατάλληλο μηχανισμό 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.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το 

σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, 

κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Clodinafop -propargyl
(χημική ομάδα αρυλοφαινοξυαλκανοϊκών)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

MEΛΟΣ ΤΟY

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

Υπεύθυνος επικοινωνίας / Υπεύθυνος για 
την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:

Περιεχόμενο: 
1 λίτρο

240 EC


