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Κάτοχος της άδειας: Nissan Chemical Europe SAS, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr K&N Efthymiadis

TARGA 5 EC
Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 70191 / 12-12-2016

Δραστική ουσία Quizalofop-P-ethyl 5% β/ο

Μορφή σκευάσματος Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Περιέχει: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (CAS: 64742-94-5), Calcium dodecylbenzenesulphonate
(CAS: 26264-06-2) / 2-Ethylhexanol (CAS: 104-76-7), Dodecan-1-ol, ethoxylated (CAS: 9002-92-0).

- Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

®

®

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Παρατηρήσεις:1. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια. 2. Για ετήσια ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη
μεγαλύτερη δόση. Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας. 3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό
στάδιο. 4. Ο Βέλιουρας καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100κ.εκ./στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20-30 εκ. και 125κ.εκ./στρέμμα για τις αναβλαστήσεις. 5. Η Ετήσια
Πόα καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300κ.εκ./στρέμμα. 6. Μην ψεκάζετε τον ηλίανθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων. 7. Μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι
ψυχρός, όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες και όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα. 8. Κατά την εφαρμογή του Targa 5 EC σε
καλλιέργεια ηλίανθου, να μην αναμιγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Targa σε βιοχημικό επίπεδο αναστέλλει τη
δράση της καρβοξυλάσης του ακετυλο-συνενζύμου
Α (ACCase), ένζυμο απαραίτητο για τη βιοσύνθεση
των λιπιδίων (HRAC Group 1). Αποτέλεσμα της
δράσης αυτής είναι η απώλεια της ακεραιότητας
των κυτταρικών μεμβρανών και τελικά ο θάνατος
των ζιζανίων.

Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/

στρέμμα

κ.εκ./ στρ.
(max)

Χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών

ανά καλλιεργητική
περίοδο

PHI
(ημέρες)

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΜΗΔΙΚΗ

100-150
(για ετήσια)

100-150
(για ετήσια)

100-150

20-40 451

150-300
(για πολυετή)

150
(για πολυετή)

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:
Ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, Αιματόχορ-
το, Αλεπονουρά, Βέλιουρας από
σπόρο, Βρώμος, Ήρες, Μουχρίτσα,
Κριθάρια, Φαλαρίδες, Σιτάρια
Μετρίως ευαίσθητα: Σετάριες,
Ετήσια Πόα

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:
Ευαίσθητα: Αγρόπυρο, Βέλιουρας
από ρίζωμα
Μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα

Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων,
από το στάδιο των 2 φύλλων της
καλλιέργειας ως την έναρξη της
κάλυψης των σειρών
(BBCH 12-31).

Σε νεοσπαρθείσα μηδική
είτε το φθινόπωρο
είτε την άνοιξη
(BBCH 11-49).

Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων,
από το στάδιο της ανάπτυξης των
φύλλων της καλλιέργειας ως την
ολοκλήρωση της βλαστικής
ανάπτυξης (BBCH 10-39).

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:
Ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, Αιματόχορ-
το, Αλεπονουρά, Βέλιουρας από
σπόρο, Βρώμος, Ήρες, Μουχρίτσα,
Κριθάρια, Φαλαρίδες, Σιτάρια
Μετρίως ευαίσθητα: Σετάριες,
Ετήσια Πόα


