TYPHOON

®

S-metolachlor (S-μετολαχλώρ) 96 % β/ο

96 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:
S-metolachlor: 96 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 9,9 % β/β

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων
αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων
ζιζανίων στον αραβόσιτο και στο βαμβάκι.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70118/20.03.2015
Κάτοχος της άδειας/ Υπεύθυνος επικοινωνίας/
Υπευθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Syngenta Hellas ΑΕΒΕ, Λ. Ανθούσας, 153 49 Ανθούσα Αττική,
Τηλ.: 210-6666612, fax: 2106665777

Περιεχόμενο: 5

λίτρα

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5L / 160x135
AYTOKΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΡΟΛΟΥ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

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

κ.εκ./στρ. Κ.εκ./100 Όγκος
λιτ.
ψεκ. υγρού
(max)
Ψεκ. (λίτρα/στρ.)
υγρού

Ετήσια
100-160
αγρωστώδη
Αραβόσιτος και μερικά
πλατύφυλλα
ζιζάνια *
80-100

Βαμβάκι

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /
πρόσωπο. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας
5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το καλαμπόκι και 5 μέτρων για το βαμβάκι από την μη
γεωργική γη. Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Φάσμα δράσης:

Ετήσια
100-130
αγρωστώδη
και μερικά
πλατύφυλλα
100
ζιζάνια *

30-60
-

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προφυτρωτικά
(σύντομα μετά τη
σπορά)
Νωρίς μεταφυτρωτικά
(στάδιο 2-4 φύλλων
της καλλιέργειας)

30-60
-

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών/
καλλιεργητική
περίοδο

Προφυτρωτικά
(σύντομα μετά τη
σπορά)
Προσπαρικά με
ελαφρά ενσωμάτωση
(3-5 εκ.)**

1

1

*- Ευαίσθητα ζιζάνια: Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Digitaria spp.
(αιματόχορτο), Setaria spp. (σετάρια), Amaranthus spp. (βλήτο), Solanum nigrum
(αγριοτοματιά), Portulaca oleracea (γλυστρίδα), Lolium spp. (ήρα), Capsella
bursa-pastoris (καψέλλα), Matricaria spp. (χαμομήλι), Fumaria spp.
(καπνόχορτο).
- Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Chenopodium album (λουβουδιά), Polygonum
persicaria (αγριοπιπεριά), Cyperus esculentus (κίτρινη κύπερη), Stellaria media
(στελλάρια).
Παρατηρήσεις:
• ** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη
αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το TYPHOON 96EC, συνιστάται να συνδυάζεται με
Cotoran 90WG.
• Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρειά εδάφη.
• Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή εάν δεν
περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το S-metolachlor, απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και
το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζει τη διαίρεση
των κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του
εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά
στρέμμα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό,
αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αραβόσιτος, Βαμβάκι: Δεν ορίζεται
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν: Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φυτεύεται
άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν 5 μήνες από την
εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.
Συνδυαστικότητα: Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 κ.εκ.)
το TYPHOON 96EC, μπορεί να συνδυαστεί με το Cotoran 90WG, στις
χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το
TYPHOON 96EC, μπορεί να συνδυαστεί με το Cotoran 50 SC, στις χαμηλότερες
εγκεκριμένες δόσεις. ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις
συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
Τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και
προστατεύστε τον από υποθερμία. Χορηγείστε επανειλημμένως
ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη
χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό
σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση
υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο
σαπούνι και νερό. Eαν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ TA MATIA: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν
υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό
τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να
αποκλειστεί: -Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να
επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή -Η εφαρμογή του
TYPHOON 96EC, δεν πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι
εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση της
δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα
(δηλαδή, σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση)
αλλά και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας. Διαχείριση διασποράς
ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες
επιφάνειες): Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του
ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις
καλλιέργειες οι οποίες απέχουν λιγότερο από: - 5 μέτρα από υδάτινες
επιφάνειες - 10 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά για την
καλλιέργεια του καλαμποκιού - 5 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή
φυτά για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Καθαρισμός ψεκαστικών
μηχανημάτων: Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε
το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητάς του. Βάλτε το ψεκαστικό σε
λειτουργία. Αφού το αδειάσετε επαναλάβατε την διαδικασία.
Ψεκάστε το νερό του καθαρισμού σε ακαλλιέργητο έδαφος μακριά
από πηγές νερού. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά
συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 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. Η απόσυρση/καταστροφή του TYPHOON 96EC,
πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό
για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Συνθήκες
αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα,
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται
στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο
μακριά από ήλιο και υγρασία.
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Ημερομηνία παραγωγής:
Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας:

