Credit
Glyphosate (γκλυφοσέιτ) 36%
Ομάδα φωσφονογλυκινών

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Glyphosate οξύ 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης:48,6% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 67,83% β/β

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών,
πλατύφυλλων ζιζανίων) και
υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών,
καθώς και για την καταπολέμηση της
οροβάγχης του καπνού.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την
ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, οι
εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω
των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε
τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν:
• αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή
1 μέτρου από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του
ψεκαστικού κατά 50%, για τη δόση 400-600 κ.εκ./στρ. ή
1 μέτρου από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήσηακροφυσίων μείωσης της διασποράς του
ψεκαστικού κατά 75%, για τη δόση 1000 κ.εκ./στρ.
Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): (Παλαιός) 7941/19-01-2011, (Νέος) 70336/18-06-2019
Κάτοχος της άδειας / Παρασκευαστής:
Nufarm GmbH & Co, KG, St-Peter Strasse 25,
4021 Linz, Αυστρία

20λίτρα
λίτρα
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20L / 160x135
AYTOKΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΡΟΛΟΥ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας/ Υπεύθυνος
για τη τελική διάθεση στην αγορά:

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

Κατηγορία και τρόπος δράσης: To Credit ® είναι διασυστηματικό, μη
εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία
glyphosate.Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους
τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο
EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ φρουτ,
Κιτριά), ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά),
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
(Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), Αμπέλια
(επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), Ελιά: α) Ετήσια ζιζάνια(*)
(αγρωστώδη και πλατύφυλλα): Δύο εφαρμογές κατά την ζωηρή
ανάπτυξη των ζιζανίων με 150-200 κ.εκ. σκευάσ./στρ. Συγκεκριμένα
για τα ζιζάνια: Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπι, Αντράκλα, η δόση
είναι 400-600 κ.εκ./στρέμμα. β) Πολυετή ζιζάνια(**) (αγρωστώδη και
πλατύφυλλα): Μία (1) εφαρμογή κοντά, κατά ή λίγο μετά την άνθηση
των ζιζανίων με 500-1000 κ.εκ. σκευάσ./στρ. (ανάλογα με το είδος).
Ειδικές εφαρμογές: Αγριάδα 750-1000 κ.εκ. σκευάσ./ στρ., Βέλιουρας
500 κ.εκ. σκευάσ./στρ., Φτέρη 500 κ.εκ. σκευάσ. /στρ, Περικοκλάδα
1000 κ.εκ. σκευάσ. /στρ. Για Κύπερη δύο (2) εφαρμογές: α) 600 κ.εκ.
σκευάσ./στρ. κατά την άνθηση και β) 500 κ.εκ. σκευάσ./στρ. σε
περίπτωση αναβλάστησης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40
λίτρα/στρ. Βαμβάκι: Μία εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό
μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης με 150-200 κ.εκ.
σκευάσ. / στρ. για ετήσια (*) και με 500 κ.εκ. σκευάσ. /στρ. για
πολυετή (Sorghum halepense). Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/
στρ. Καπνός: Για την αντιμετώπιση της οροβάγχης εφαρμοζονται δύο
(2) ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 ημέρες μετά την μεταφύτευση με δόση
40 κ.εκ. σκευάσ./ στρ. και β) 60 ημέρες μετά την μεταφύτευση με
δόση 60 κ.εκ. σκευάσ./ στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/
στρ. Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την
κατεργασία του εδάφους για σπορά: α) Ετήσια ζιζάνια(*): Μία (1)
εφαρμογή και β) Πολυετή(**): Μία (1) εφαρμογή με τις ανωτέρω
δόσεις/οδηγίες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/ στρ.
Ακαλλιέργητες εκτάσεις: α) Δύο (2) εφαρμογές για τα ετήσια
ζιζάνια(*) και β) μία (1) για τα πολυετή ζιζάνια(**) με τις ανωτέρω
δόσεις/οδηγίες. γ) Ξυλώδεις θάμνοι, βάτα κλπ.: Μία (1) εφαρμογή
στην πλήρη ανάπτυξη με 500-1000 κ.εκ. σκευάσ./στρ. Όγκος
ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/ στρ. Κατά μήκος αρδευτικών και
στραγγιστικών καναλιών: Υδροχαρή ζιζάνια: Μία (1) εφαρμογή κοντά
ή κατά την άνθηση των ζιζανίων με 800-1000 κ.εκ. σκευάσ. /στρ.
(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως
μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο)
ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια,
όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
(**)Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία
εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την
άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.
(***) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ
των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα
σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Επιβάλλεται η
χρήση προστατευτικών καλυμμάτων γύρω από τα μπεκ για την
αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο
ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος
αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος
με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες
πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε
εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από
την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2.
Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp. (μολόχες), Urtica spp.
(τσουκνίδες), Polygonum spp. (πολυκόμπι, λαπάτσα), Portulaca sp.
(αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα, ανάλογα
με το στάδιο ανάπτυξής τους. 3. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να
γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά. 4. Για τη φτέρη η εφαρμογή
να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής. 5. Να μην γίνεται
ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Να μην
χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για
σποροπαραγωγή. 7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8. Να μην
χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο
προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 9. Για τις επιτραπέζιες ελιές
επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 10. Δεν επιτρέπεται
η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 11. Η εφαρμογή να
γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Σε περίπτωση που τα
συμπτώματα παραμένουν ή υπάρχει αμφιβολία αναζητήστε ιατρική
συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο
νερό και κάτω από τα βλέφαρα. Εφόσον ο ερεθισμός των οφθαλμών
παραμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εφόσον ο ερεθισμός του
δέρματος παραμένει, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής:
Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα παραμένουν,
καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Σε
περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου. Χορηγήστε ενεργό
άνθρακα. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των
ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή
τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους
τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν
τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάγχη
στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό
καλύψεως της φυτείας.
Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από
2 ατμόσφαιρες (30PSI).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε τo δοχείο του
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη
χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου
Καθαρισμός των ψεκαστικών μηχανών: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό
βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό
και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό
νερό.
Συνδυαστικότητα: Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
• Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και
να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο
δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην
δραστική ουσία glyphosate.
• Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται
κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε
σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης
των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και
πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα
τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14)
ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.
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 στη φυλλική επιφάνεια.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό αν εφαρμόζεται
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Για όλες τις
καλλιέργειες 7 ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το
σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, όταν
αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό,
δροσερό και καλά αεριζόμενο.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία 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.
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Ημερομηνία παρασκευής: Βλέπε επί της
Αρ. Παρτίδας:
συσκευασίας

MEΛΟΣ ΤΟY

