∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5L / 150x135

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε
καλλιέργειες σιτηρών. Το Florasulam δρα αναστέλλοντας τη δράση του
ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase-ALS).

Florasulam 5%
(χημική ομάδα: Τριαζολοπυριμιδινών-σουλφανιδίων)

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστικές ουσίες: Florasulam: 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 95,07 % β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο,
για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων
σε καλλιέργειες σιτηρών

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 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 μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη
μη γεωργική γη.
Προφυλάξεις για τους χειριστές: Συστήνεται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό του
σκευάσματος.
Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70105 / 11-02-2015

Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co. KG, 25 St.-Peter-Strasse, A-4021 Linz, Αυστρία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Greenfarm Χημικά Α.Ε., Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή,
Τηλ: 210 6990932, E-mail: info@gr.nufarm.com
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 40, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό ή
οφθαλμικό διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να
εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από
μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν ο
ερεθισμός παραμένει.
Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υπάρξει.
Κατάποση: δεν συνιστάται πρόκληση εμετού. Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε
νερό ή γάλα. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε
υγρά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Αναπνοή: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον
παθόντα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια αν η αδιαθεσία
παραμένει.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική
θεραπεία με βάση τη γενική κλινική κατάσταση. Πλύση στομάχου ή/και λήψη
ενεργού άνθρακα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις
συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές
συνθήκες. Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί τα
σταγονίδια του ψεκασμού να μεταφερθούν σε γειτονικές ευαίσθητες
καλλιέργειες Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Χειμερινό & Ανοιξιάτικο Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι: Ένας
μεταφυτρωτικός ψεκασμός από το 2ο φύλλο της καλλιέργειας και μέχρι
ο δεύτερος κόμβος να είναι 2 εκατοστά από τον 1ο, για ετήσια
πλατύφυλλα ζιζάνια με δόση 25-75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ.
υγρού (10-15 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.) και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40
λίτρα/στρέμμα.
Χειμερινή Σίκαλη, Triticale: Ένας μεταφυτρωτικός ψεκασμός από το 2ο
φύλλο της καλλιέργειας μέχρι το 3ο αδέλφι, για ετήσια πλατύφυλλα
ζιζάνια με δόση 25-75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-15
κ.εκ. σκευάσμ./στρ.) και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-Ευαίσθητα ζιζάνια: Κολλητσίδα (Galium aparine), Παπαρούνα (Papaver
rhoeas), Χαμομήλι (Matricaria camomilla), Ανθεμίς (Anthemis arvensis),
Στελλάρια (Stellaria media), Καψέλα (Capsella bursa pastoris), Άγρια
ρόκα (Diplotaxis erucoides), Σινάπι (Sinapis arvensis), Ραπανίδα
(Raphanus raphanistrum), Μπιφόρα (Bifora radians), Αγριοβίκος (Vicia
sativa).
-Να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια είναι σε νεαρό στάδιο (4-6 φύλλα) και
στην περίπτωση της Κολλητσίδας όταν αυτή είναι κάτω από 20 εκ.
- Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό stress λόγω
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
κρύου ή ξηρασίας ή έλλειψης λίπανσης κλπ.
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Triticale: Δεν εφαρμόζεται.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος
με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm. με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τα στάδια καθαρισμού που πρέπει να
με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου ακολουθηθούν είναι τα εξής:
σκούπας. Η εφαρμογή να είναι ομοιόμορφη και να αποφεύγεται η - Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και
επικάλυψη.
κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία,
ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του - Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο
ψεκαστικού κατά τα ¾ με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά εκατόλιτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα
και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας αυτό μέσω όλου του συστήματος ‘ψεκάζοντας’ υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι
συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι
τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο αμμωνία) άλλη μια φορά και ακόμη μια φορά χωρίς αμμωνία.
δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή - Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων
ανάδευση.
και των μπεκ.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις
και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Η
δόση εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας και την με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος
πυκνότητα των ζιζανίων. Εφαρμόστε εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν
των ζιζανίων (μηχανικές καλλιεργητικές κλπ.) όπου είναι δυνατόν και προηγουμένως τα δοχεία με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη
εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30°C) και καλά
φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρούν αμέσως σιτάρι,
κριθάρι, βρώμη, αραβόσιτος και σίκαλη.
1218
MEΛΟΣ ΤΟY
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης
HMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε φιάλη
του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν έχει εφαρμογή.

