
Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Bromoxynil  22,5 % β/ο 
(υπό μορφή οκτανοϊκού εστέρα 32,7% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 66,4 % β/β 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) : 70134/13-10-2015

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη 
διελασματική κίνηση για τη 
καταπολέμηση ετήσιων 
πλατύφυλλων ζιζανίων 
σε καλλιέργειες αραβοσίτου, 
σιταριού, κριθαριού, σίκαλης 
και βρώμης.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
- Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
-  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο. 
- Περιέχει Bromoxynil octanoate. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση.

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

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη διελασματική κίνηση για τη 
καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες 
αραβοσίτου, σιταριού, κριθαριού, σίκαλης και βρώμης. Σε 
βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την λειτουργία της 
φωτοσύνθεσης δρώντας ως αναστολέας του φωτοσυστήματος ΙΙ.
 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Αραβόσιτος: Για Πλατύφυλλα ζιζάνια (*), με μεταφυτρωτικό 
ψεκασμό όταν ο αραβόσιτος έχει 3-4 πραγματικά φύλλα έως το 
στάδιο των 8 φύλλων. Μία (1) εφαρμογή με δόση 70-120 κ.εκ 
σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-50 
λίτρα/στρέμμα. 
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: Για Πλατύφυλλα ζιζάνια (*), με 
μεταφυτρωτικό ψεκασμό όταν τα σιτηρά έχουν 3-4 πραγματικά 
φύλλα έως το στάδιο του πλήρους αδελφώματος. Μία (1) 
εφαρμογή με δόση 70-180 κ.εκ σκευάσματος/στρέμμα και όγκο 
ψεκαστικού υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα. 
* Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Eυαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (Amaranthus spp.), Aνθεμίδα 
(Anthemis arvensis), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), 
Κενταύριο (Centaurea cyanus), Kεράστιο (Cerastium arvense), 
Λουβουδιά (Chenopodium album), Diplotaxis spp, Αναρριχώμενο 
πολύγωνο (Fallopia convolvulus), Χαμομήλι (Matricaria spp), 
Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Αγριοπιπεριά (Polygonum 
persicaria), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Ράπιστρο 
(Rapistrum rugosum), Μυρώνι (Scandix pectinveneris), Άγριο 
σινάπι (Sinapis arvensis), Aγριοτοματιά (Solanum nigrum), 
Στελλάρια (Stellaria media), Θλάσπι (Thlaspi arvense), Βερόνικα 
(Veronica spp), Μύαγρο (Myagrum perfoliatum). 
Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα ζιζάνια που είναι στο στάδιο του 
σπόρου καθώς και όλα τα αγρωστώδη ζιζάνια.

Παρατηρήσεις:
1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν βρίσκονται σε αρχικό στάδιο 
ανάπτυξης (έως το στάδιο των 4- 5 φύλλων). 
2. Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου και της πυκνότητας των 
ζιζανίων. 
3. H χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε μίγματα με ζιζανιοκτόνο 
NICODAN OD. 
4. Η εφαρμογή να γίνεται με θερμοκρασία άνω των 10 o C και σε 
κάθε περίπτωση στις πιο θερμές ώρες της ημέρας. 
 
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με 30 - 50 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού/στρ. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και 
ψεκάστε με πίεση μέχρι 3 ατμόσφαιρες. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε 
την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. 
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξεπλύνετε το βυτίο και 
όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό & απορρυπαντικό και 
στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Καλαμπόκι, Σιτάρι, 
Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 90 ημέρες.

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας: Βλέπε φιάλη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες 
πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνε- 
φώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Οι εργάτες να φορούν γάντια και μέσα ατομικής 
προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση». 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει 
το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. (24 ώρες) 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στην ετικέτα του προϊόντος. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτ. προϊόντος και της συσκευασίας: Οι 
φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από 
θερμότητα και ηλιακό φως.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε 
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 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. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

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

Περιεχόμενο: 
1 λίτρο

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 290*153 mm 

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:

Bromoxynil  22,5 % β/ο
Χημική Ομάδα βενζονιτριλίου Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
• Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέ- 
τρων από μη γεωργική γη. 
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BROMOTRIL  225 EC®


