
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε 

ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  Αποφύγετε την ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα 

με τους τοπικούς κανονισμούς. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 

συσκευασίας:  Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε 

υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

“Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και ολόσωμη φόρμα και γάντια 

κατά την εφαρμογή”.

“Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο 

εφαρμογής, λίγο μετά τον ψεκασμό”.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και 
απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήσετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, καλέστε ιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Αναζητήστε 
ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 
και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό. 
Πλύνετε το στόμα με νερό. Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Κανένα σύμπτωμα δεν είναι μέχρι σήμερα 

γνωστό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε αρχικά συμπτωματική και 

υποστηρικτική θεραπεία (απομόλυνση – παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών). Εφόσον 

καταποθεί ποσότητα μεγαλύτερη από μια γουλιά, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium 

sulfate.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 

προστασίας  5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας  10 

μέτρων από μη γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για τις προβλεπόμενες χρήσεις 

είναι ≥ 400 κ.εκ /στρέμμα και 5 μέτρων από μη γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για 

τις προβλεπόμενες χρήσεις είναι < 400 κ.εκ. /στρέμμα.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με 

τρύπημα, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύστε το 

σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές 
οθερμότητας ή φλόγες, προστατευμένο από το ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες 0-30 C. Μην 

αφήσετε το προϊόν να παγώσει. Στις συνθήκες αυτές το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 

χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

1. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό 
στάδιο.

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 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 από τις επιφάνειες των 
φύλλων. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον  αγρό 
σύντομα μετά την εφαρμογή θα πρέπει να φορούν προστατευτική 
ενδυμασία και γάντια.  

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια σε προφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Ετήσια ζιζάνια: Alopecurus myosuroides 
(Αλεπονουρά) , Avena sp. (Αγριοβρώμη) , Bromus sp. (Βρόμος), 
Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli, 
Echinochloa phyllopogon (Μουχρίτσα), Hordeum vulgare 
(Κριθάρια), Lolium sp. (Ήρες), Oryza rufipogon, Phalaris sp. 
(Φαλαρίδες), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο), Triticum 
aestivum (Σιτάρια), Πολυετή ζιζάνια: Agropyron repens (Αγρόπυρο), 
Sorghum halepense (Βέλιουρας από ρίζωμα).

4.Μη ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες 
δεν είναι εύρωστες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: 

Συνδυαστικότητα: -

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) : Καρότο, Τομάτα, 
Φασόλι με λοβό, Μπιζέλι χωρίς λοβό: 21, Ζαχαρότευτλα : 60, Όσπρια 
(Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια), Ηλίανθος, Πατάτα, Βαμβάκι : 45, Ελαιοκράμβη, 
Σόγια : 90. 

Παρατηρήσεις:

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Ετήσια ζιζάνια: Setaria sp. (Σετάριες), 
Poa annua (ετήσια Πόα).  Πολυετή ζιζάνια: Cynodon dactylon 
(Αγριάδα).

Αδειάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού, αφαιρέστε τα φίλτρα και τα μπεκ, 
καθαρίστε τα και ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό τρεις φορές. Γεμίστε με 
καθαρό νερό το 10% του ψεκαστικού δοχείου και θέστε σε λειτουργία το 
σύστημα καθαρισμού εφόσον υπάρχει. Κυκλοφορήστε το νερό μέσα από 
την αντλία και τα άλλα μέρη για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αδειάστε το 
ψεκαστικό και επαναλάβετε τη διαδικασία, αδειάζοντας το νερό πλύσης 
περνώντας το από την αντλία, τα λάστιχα και τους αυλούς. Καθαρίστε το 
εξωτερικό μέρος του ψεκαστικού χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο δυνατό 
όγκο νερού. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα και μπεκ. Τα νερά του 
ξεπλύματος από κάθε στάδιο πρέπει να συλλέγονται, και να ψεκάζονται 
στο άκρο του αγρού που έγινε η εφαρμογή, ή να διατίθενται με ασφάλεια.

· Η μέγιστη δόση στον ηλίανθο θα πρέπει να είναι 150 κ.εκ. σκευάσμ./ 
στρέμμα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος  φυτοτοξικότητας. 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή 

'Ογκος ψεκαστικού υγρού:  20-40 λτ./στρ.

Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή 
εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20- 
30 εκατοστά και  125 .εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις

Η Poa annua καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 
300 κ.εκ. / στρέμμα

2. Χρόνος εφαρμογής:

Λαχανικά (Καρότο, Τομάτα, Φασόλι με λοβό, Μπιζέλι χωρίς λοβό), 
Όσπρια (Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια), Ελαιούχοι Σπόροι (Βαμβάκι, Σόγια), 
Πατάτα, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευτλα) :  Μία (1) 
μεταφυτρωτική εφαρμογή από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη 
δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση, με εύρος δόσης 100-150 
κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και από το στάδιο 
επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας με δόση 150-
300 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Hλίανθος, 
Ελαιοκράμβη: Μία (1) μεταφυτρωτική εφαρμογή από το στάδιο 3-4 
φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση, με 
εύρος δόσης 100-150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα ετήσια αγρωστώδη 
ζιζάνια και από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο 
φύλλο σημαίας με δόση 150κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα πολυετή 
αγρωστώδη ζιζάνια.

5.Μη ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμορασίες, ξηρός αέρας 
και παρουσία δρόσου στα φύλλα.

6.Κατά την εφαρμογή του Targa 5 EC σε καλλιέργειες φασολιών, 
μπιζελιών και ηλίανθου, να μην αναμιγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε 
άλλο προϊόν και λίπασμα. 

3.Μη ψεκάζετε τον Ηλίανθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών 
φύλλων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των 
ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με προτεινόμενη πίεση 
τουλάχιστον 2 bar.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο 
κατά τα ¾ με νερό και προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος 
και υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

Τρόπος καθαρισμού του εξοπλισμού: 

-Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. 
Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. - Μη 
ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες 
καλλιέργειες. - Μη ψεκάζετε όταν φυσάει . - Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα 
των ζωνών. - Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. 
Μη χρησιμοποιείτε άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την 
εφαρμογή του Targa  5 EC .

· Στις καλλιέργειες  φασόλια με λοβό και μπιζέλια χωρίς λοβό ενδέχεται 
να προκαλέσει φυτοτοξικότητα.  Γι' αυτό συνιστάται να προηγηθεί 
δοκιμή μικρής κλίμακας. 

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα.
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0HM/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας

Targa 5EC

160x135 160x135

Ζ Ι Ζ Α Ν Ι Ο Κ Τ OΝ Ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  5 λίτρα 

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό  (EC)

Quizalofop-P-ethyl  5%
Εγγυημένη σύνθεση:  Δραστική ουσία: Quizalofop-P-ethyl  5 % β/ο
                                   Βοηθητικές ουσίες: 94,5 % β/β

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

-Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
-Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

-Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις  
αναπνευστικές οδούς.

-Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

-Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

-Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
-Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ) : 70191/12-12-2016

Κάτοχος της άδειας: Nissan Chemical Europe S.A.S 
Parc d' Affairs de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactee, 69370 St-Didier au Mont d' Or, Γαλλία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.- Agribiz, 
Ξενίας 1, 11527, Αθήνα, Τηλ.: 210 7471000

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

Targa
5EC
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