
Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co. KG,  25 St.-Peter-Strasse, A-4021 Linz, Αυστρία
Παρασκευαστής: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Greenfarm Χημικά Α.Ε.,  Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, Αγία Παρασκευή, τηλ.: :210 6990 932 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5L / 160x135

Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την 
μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα 
φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και υπόγειους 
ιστούς των φυτών. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Ζαχαρότευτλα: Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη (Avena spp.), 
Μουχρίτσα (Echinochloa spp.), Σετάρια (Setaria spp.). Ψεκασμός 
φυλλώματος όταν τα  ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα με δόση 100-200 
κ.εκ./στρέμμα(1) και όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα.  
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): Για 
ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια(3). Ψεκασμός φυλλώματος όταν τα  
ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα και όταν τα πολυετή βρίσκονται στο στάδιο 
της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος) με δόση 60-120 κ.εκ./στρέμμα(2) και 
όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα.
Βαμβάκι, Τριφύλλι για σπόρο, Καπνός, Σόγια, Ηλίανθος, Πατάτα, Φακή: Για 
ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια(3). Ψεκασμός φυλλώματος όταν τα  
ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα και όταν τα πολυετή βρίσκονται στο στάδιο 
της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος) με δόση 100-250 κ.εκ./στρέμμα(2) 
(απαιτείται προσθήκη ελαίου ή διαβρεκτικού) και όγκο ψεκ. υγρού 30-60 
λίτρα/στρέμμα.
Μαρούλι: Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια ψεκασμός φυλλώματος όταν τα 
ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα με δόση 125-150 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. 
υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Για πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια ψεκασμός 
φυλλώματος όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας 
ανάπτυξης με δόση 150 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 30-60 
λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για όλες τις 
καλλιέργειες: Μία (1) εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Στα ζαχαρότευτλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα με το 
στάδιο ανάπτυξής τους, η χαμηλή δόση εφαρμόζεται στα μικρά ζιζάνια και η 
υψηλή στα μεγάλα. 
2. Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή. 
3. Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (Poa annua). 
4. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια: Αγριοβρώμη (Avena spp.), 
Ήρα (Lolium spp.), Σετάρια (Setaria spp.), Μουχρίτσα (Echinochloa spp.), 
Βρώμος (Bromus spp.), Αλεπονούρα (Alopecurus spp.), Αιματόχορτο 
(Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή: Βέλιουρας (Sorghum spp.). 
5. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress 
(ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του 
προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική 
υγρασία μικρότερη του 60%. 
6. Να μην εφαρμόζεται σε βαμβάκι και τριφύλλι που προορίζονται για 
κατανάλωση από άνθρωπο ή ζώα. 

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε κατά το 1/2 - 2/3 το 
ψεκαστικό με καθαρό νερό. Ανακινείστε τις φιάλες με το σκεύασμα και 
προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα. Ξεπλύντε τα κενά συσκευασίας 
πολλές φορές και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε με νερό με 
συνεχή ανάδευση.

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 40, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:

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

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 7324 / 08-12-1983

•Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
• 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.

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο 
φυλλώματος για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση 
αγρωστωδών ζιζανίων. 

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε φιάλη

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστικές  ουσίες: Fluazifop-P-Butyl 12.5 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 85.05 % β/β 

MEΛΟΣ ΤΟY

1218

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες 
καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Ζαχαρότευτλα, Πατάτα, Ηλίανθος, Φακή: 90 ημέρες
Σόγια: 75 ημέρες
Τριφύλλι, Καπνός: 60 ημέρες
Μαρούλι: 42 ημέρες
Εσπεριδοειδή, Βαμβάκι: 30 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: Φυλάξτε το χωριστά από 
άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά 
ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη 
καλλιέργεια πριν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του. Αποφεύγετε τη 
χρήση του σε πολύ αμμώδη εδάφη. Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες 
καλλιέργειες. Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μην χρησιμοποιηθούν πριν 
περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη 
διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Ψεκάστε με 
πίεση μικρότερη από 3 atm (45 PSI). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Μην 
το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό 
πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ 
νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Η απόσυρση/καταστροφή του FUSILADE πρέπει να γίνεται 
σε υψικάμινο που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του 
σκευάσματος. Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση 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: Παραμένει 
σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του 
συσκευασία σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνήθεις θερμοκρασίες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν). Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και 
ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και 
δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην 
προκαλέσετε εμετό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα 
και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και 
σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα 
ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καλά 
αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από την 
υποθερμία. Συμβουλευτείτε προληπτικά γιατρό. 
Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77793777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές 
οδηγίες πριν από τη χρήση. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν 
απαιτείται. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκε- 
φθείτε γιατρό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

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

Fluazifop-P-Butyl
 (χημική ομάδα: aryloxyphenoxy propionic acid (“FOPs”))

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ

12,5 EC


