15mm
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Μεταφυτρωτική καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, στον
αραβόσιτο. Μηχανισμός δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

SULCOGAN

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Αραβόσιτος: Ένας μεταφυτρωτικός ψεκασμός στο στάδιο των 2-3 έως 7-8 φύλλων του
αραβόσιτου για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.
Δόση: 100-150 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια και 150 κ.εκ.
σκευάσμ./στρέμμα για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/
στρέμμα.

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Sulcotrione 30 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 73,45 % β/β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Καταπολεμoύμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια: Chenopodium album (λουβουδιά), Solanum nigrum (αγριοντοματιά),
Abutilon theophrasti (αγριοβαμβακιά), Datura stramonium (τάτουλας), Xanthium strumarium
(αγριομελιτζάνα), Polygonum lapathifolium (λαπάτσα), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Bilderdykia convolvulus (αναρριχώμενο πολύγονο), Senecio vulgaris (μαρτιάκος),
Stellaria media (στελλάρια), Veronica spp. (βερόνικα).
Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια: Amaranthus. retroflexus (τραχύ βλήτο), Echinochloa crus-galli
(μουχρίτσα), Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο).
2. Η δοσολογία των 100 κ.εκ. εφαρμόζεται όταν έχουμε μικρά πλατύφυλλα (2-4 φύλλα),
ενώ η δοσολογία των 150 κ.εκ. όταν ο μέγιστος αριθμός των πλατύφυλλων ζιζανίων
βρίσκεται περί το 4ο φύλλο ή/και παρουσία αγρωστωδών.
Ειδικές φράσεις για τα ζιζανιοκτόνα: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα,
λιπάσματα και σπόρους, προστατευμένο από το κρύο. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά
μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές
ευαίσθητες καλλιέργειες. Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης, να μη χρησιμοποιηθούν για
άμεση άρδευση. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. Μη
διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην το χρησιμοποιείτε σε
καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα
με διάλυμα 50 ml Agral ανά 100/hl νερού.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος και με πίεση
μικρότερη από 2,5 Atm (40 psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα
ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το
ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα
σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε και το υπόλοιπο νερό. Τα κενά
συσκευασίας τα ξεπλένονται πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της
προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία
χρησιμοποιήθηκε το SULCOGAN 300 SC, στον ίδιο αγρό μπορεί να ξανασπαρεί μόνο
αραβόσιτος ή σιτηρά. Μην σπέρνετε ή φυτεύετε στον ίδιο αγρό άλλη καλλιέργεια, εκτός
από αραβόσιτο ή σιτηρά, πριν περάσουν 9 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Πιθανή εμφάνιση λεύκανσης των φύλλων του καλαμποκιού
υπό συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών. Είναι παροδικό
φαινόμενο και δεν επηρεάζει την εξέλιξη της καλλιέργειας. Να μην εφαρμόζεται σε
ασθενικά φυτά ή υπό συνθήκες καταπόνησης (κακή βλάστηση, φυτά που έχουν πληγεί
από το κρύο και από πλημμύρες ή ξηρασία, ή που υποφέρουν από ασθένειες). Να μην
χρησιμοποιείται σε καλαμπόκι που προορίζεται για σποροπαραγωγή.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 290*153mm (µε περιθώριο αριστερά 15mm)

®

Sulcotrione 30%
(χημική ομάδα τρικετονών)

30 SC

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για την
καταπολέμηση ετήσιων
πλατύφυλλων και
αγρωστωδών ζιζανίων
στον αραβόσιτο

• Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη
έκθεση.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει Sulcotrione και
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 ΚΛEΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 7859 / 22-04-2008
Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,
25 St.-Peter-Strasse,
A-4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας/Υπεύθυνος
για την 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

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. • Μην αναπνέετε σταγονίδια/
εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητα έκθεσης: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.
Μεταφέρετε τον πάσχοντα μακριά από την περιοχή κινδύνου.
Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που ρυπάνθηκαν ή βράχηκαν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
άφθονο νερό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Πλυθείτε αμέσως με άφθονο
νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε γιατρό.
Πληροφορίες για το γιατρό: Το δραστικό συστατικό του
σκευάσματος ανήκει στη χημική ομάδα των triketones.
Θεραπευτική αγωγή: Βασική υποστήριξη, απομόλυνση, θεραπεία
συμπτωματική. Ερεθισμός ματιών και δέρματος. Μπορεί να
προκαλέσει ευαισθητοποίηση στην επαφή με το δέρμα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77793777
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά
ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην
αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο
μέρος, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία παραμένει
σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής
του.

Περιεχόμενο:

1 λίτρo

0319

Ημερομηνία παραγωγής:
Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε φιάλη

MEΛΟΣ ΤΟY

