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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BASAR ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων 
ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τοµάτα, στην πατάτα 
και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το 
κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των 
κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 96 % β/ο δραστική ουσία (S-metolachlor) και 
11,72 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: GALENIKA-FITOFARMACIJA D.O.O. 

Παρασκευαστής: GALENIKA FITOFARMACIJA A.D. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά µε ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.), σε µη αρδευόμενα 

(ξηρά εδάφη) το BASAR  
συνιστάται να συνδυάζεται µε COTORAN 90 WG.  

1. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη.  

2. Να µην εφαρμόζεται σε τοµάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά µόνο σε 

τοµάτες µεταφυτευόµενες.  

3. Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 

60 ημέρες από την  
εφαρµογή. 



 

BASAR – ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            
 

 

*  Καταπολεμούμενα ζιζάνια:  

 Ευαίσθητα ζιζάνια:  

Echinochloa crus-galli – ECHCG (µουχρίτσα), Digitaria sp. – DIGSS (αιµατόχορτο), 

Setaria spp. – SETSS (σετάρια), Amaranthus spp. – AMASS (βλήτα), Solanum nigrum 

– SOLNI (αγριοντοµατιά), Portulaca oleracea – POROL (γλυστρίδα), Lolium spp. – 
LOLSS (ήρα), Capsella bursa-pastoris – CAPBP (καψέλλα), Matricaria spp. – MATSS 

(χαµοµήλι), Fumaria spp. – FUMSS (καπνόχορτο).  
 Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:  

Chenopodium album – CHEAL (λουβουδιά), Polygonum persicaria – POLPE 

(αγριοπιπεριά), Cyperus esculentus – CYPES (κίτρινη κύπερη), Stellaria media – 
STEME (στελλάρια). 

 

 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασµός της επιφάνειας του εδάφους, µε ψεκαστήρα 
υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος µε νερό μέχρι τη μέση και 
προθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε 
µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός 
ολίγων ωρών.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Πλύνετε καλά το ψεκαστικό µετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου µε 
καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητας του. Βάλτε το 
ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το αδειάσετε επαναλάβατε την διαδικασία. Ψεκάστε 
το νερό του καθαρισµού σε ακαλλιέργητο έδαφος μακριά από πηγές νερού.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
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 BASAR πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που 
έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. 
  

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Στην πατάτα (Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το BASAR µπορεί 
να συνδυαστεί µε το SENCOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο 
βαμβάκι προσπαρτικά µε ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το BASAR µπορεί να 
συνδυαστεί µε το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης 
προφυτρωτικά στο βαμβάκι το BASAR µπορεί να συνδυαστεί µε το COTORAN 50 SC στις 
χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 

 Αν δεν βρέξει σε µία εβδομάδα από την εφαρµογή να επακολουθήσει πότισμα 
µε τεχνητή βροχή.   

 Η εφαρµογή του BASAR δεν θα 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 αγρού οι οποίες απέχουν  
λιγότερο από:   

 5 μέτρα από υδάτινες επιφάνειες.  

 10 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά για την καλλιέργεια του 
αραβόσιτου.   

 5 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά για τις λοιπές καλλιέργειες.  

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Αραβόσιτος, Βαμβάκι, 
Ζαχαρότευτλα, Καπνός, 

Πατάτα, Τομάτα 

 
-- 

 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
- 

 

Στον ίδιο αγρό, να µην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις 
συνιστώμενες, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 μήνες από την εφαρµογή του 
ζιζανιοκτόνου. 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
- 

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

 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται 
στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο 
και υγρασία. 


