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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

AURA 20 EC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση της 
Μουχρίτσας στο Ρύζι.  Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και δευτερευόντως από την 
ρίζα, μεταφερόμενο σε όλα τα υπό ανάπτυξη φυτικά μέρη, προκαλώντας την 
καταστροφή των μεριστωματικών ιστών του βλαστού και των ριζών. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 20 % β/ο δραστική ουσία (profoxydim) και 
77,89% β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: BASF ΕΛΛΑΣ A.B.E.E. 

Παρασκευαστής: BASF SE 

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

* Το DASH HC θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε δόση που εξαρτάται από τον 

όγκο του ψεκαστικού υγρού, τον πληθυσμό και την ανάπτυξη των ζιζανίων.  

** Η υψηλότερη συγκέντρωση DASH HC (0.4%) συνιστάται σε οψιμότερα στάδια 

ανάπτυξης της καλλιέργειας και των ζιζανίων, υψηλότερη πυκνότητα της 

καλλιέργειας και όταν επικρατούν ξηροθερμικές συνθήκες.   
2) Διαχείριση νερού: 2-3 ημέρες πριν από την εφαρμογή να αδειάζονται τα τηγάνια 

έτσι ώστε τουλάχιστον τα 2/3 της επιφάνειας των ζιζανίων να βρίσκεται 
εκτεθειμένη στο ψεκαστικό διάλυμα. Τα τηγάνια συμπληρώνονται κανονικά με 

νερό 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή.  
3) Η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνή βλάστηση και πάντα κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης των ζιζανίων.  
4) Αντίξοες κλιματικές συνθήκες (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι 

ή χαλαζοπτώσεις) καθώς και προσβολές από μύκητες ή έντομα, μπορούν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα ή/και την εκλεκτικότητα του AURA®.    

5) Η εφαρμογή του σκευάσματος σε υψηλές δόσεις, σε ημέρες με υψηλή 

ηλιοφάνεια και σε περίπτωση διπλοπερασμάτων, μπορεί να προκαλέσει 
κιτρίνισμα των φύλλων το οποίο εξαφανίζεται σε 3-4 εβδομάδες.  

6) Βροχοπτώσεις, ακόμη και μια ώρα μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, δεν 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του.  

7) Συστήνεται μια (1) εφαρμογή του σκευάσματος ανά καλλιεργητική περίοδο, 

μέχρι το τέλος του αδερφώματος του ρυζιού. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως σε συνδυασμό με DASH HC. Συστήνεται ομοιόμορφη εφαρμογή 
με μπεκ τύπου σκούπα και χαμηλή πίεση ψεκασμού (2-4 bar). 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος και μετά το DASH HC υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο 
με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό και σαπούνι.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Προϊόν: συστήνεται καύση του για δύο (2) δευτερόλεπτα σε ειδικούς για το λόγο αυτό 
καυστήρες και σε θερμοκρασία 11000 C. Συσκευασίες: oι συσκευασίες ξεπλένονται με  
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 
συνέχεια  τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για 
τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας της καλλιέργειας εάν η χρήση του σκευάσματος 
γίνεται σύμφωνα πάντα με τις προτεινόμενες, στην ετικέτα, δόσεις και χρόνο 
εφαρμογής. Συστήνεται αποφυγή χρήσης του AURA σε περίπτωση που το Ρύζι δεν έχει 
ριζώσει καλά, έχουν εμφανισθεί έντονες μυκητολογικές ή εντομολογικές προσβολές ή 
αν καλλιεργείται σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή στάθμη νερού ή έλλειψη νερού, 
διατροφική ανεπάρκεια, υψηλή αλατότητα του εδάφους ή του νερού). Υψηλότερη 
ευαισθησία, ειδικά σε συνθήκες αντίξοες για την καλλιέργεια του ρυζιού, έχουν δείξει 
οι ποικιλίες τύπου Japonica (π.χ. Carmaroli, S. Andrea, κ.α.) Σε περίπτωση σποράς νέας 
ποικιλίας ρυζιού, συστήνεται αρχικά εφαρμογή του AURA® σε μικρή έκταση και 
αναμονή 7-10 ημέρες πριν την καθολική εφαρμογή του, για την αξιολόγηση 
ενδεχόμενων συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
-- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
- 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Δεν ορίζεται 

 

 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, συστήνεται επανασπορά ρυζιού, 7 ημέρες 
μετά την εφαρμογή του προϊόντος.  

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, σπορά ή φύτευση της επόμενης 
καλλιέργειας συστήνεται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Αν παραστεί ανάγκη, η επανείσοδος συστήνεται μόλις στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. 
 

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

οδηγίες χρήσης. 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να 

διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αποθηκευόμενο στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 


