
Πεδίο Εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 
Αραβόσιτος: Για Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: 
Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus) με 200 κ.εκ./στρέμμα σε 15-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμόζεται 
νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-5 πραγματικών φύλλων (BBCH 10-15).
Ρύζι: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti), 
Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), Αναγαλλίς (Anagallis arvensis), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Βούτομο 
(Butomus umbellatus), Ζωχός (Sonchus asper), Κίτρινη Κύπερη (Cyperus esculentus), Λινδέρνια (Lindernia 
sp), Μοσχοκύπερη (Cyperus difformis), Ρανούνκουλος (Ranunculus sardous), Ραπανίδα (Raphanus 
raphanistrum), Πεντάνευρο (Allisma spp.), Σκίρπο ή Ραγάζι (Scirpus maritimus, S.mucronatus), Σπέργουλα 
(Spergula arvensis), Τάτουλας (Datura stramonium), Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (Amaranthus 
retroflexus), Bidens sp.,  Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Ιπόμαια (Ipomoea sp), Παπαρούνα (Papaver 
rhoeas), Πεντάνευρο (Alisma plantago-aquatica), Πολυκόμπι (Polygonum convolvulus), Στύφνος (Solanum 
nigrum) με 200 κ.εκ./στρέμμα σε 30-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το 3ο φύλλο 
της καλλιέργειάς έως το τέλος του αδελφώµατος (BBCH 13-29).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1
Παρατηρήσεις:
1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα τηγάνια ως 2-3 εκ. και να 
διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το 
χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Το σκεύασµα περιέχει bentazone, που ανήκει στην οµάδα 6 κατά HRAC.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Να εφαρµόζονται εναλλακτικές µέθοδοι αντιµετώπισης ζιζανίων (µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά µέτρα 
κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε 
αυτή τηνοµάδα µε  ιαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στον 
αραβόσιτο, να αποφεύγεται ο ψεκασµός µε ψυχρό καιρό ή ξηρασία ή όταν αναµένεται βροχή µέσα σε 
5-6 ώρες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και  της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων 
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό 
πάνω στα φυτά.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις 
Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του 
βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί 
όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με 
καθαρό νερό. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει Bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,   
    ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Το BENTA 480 SL είναι µεταφυτρωτικό, εκλεκτικό, ζιζανιοκτόνο επαφής.             
Δρα µε την αναστολή της φωτοσύνθεσης (φωτοσυστήµατος II). Το δραστικό 
συστατικό απορροφάται κυρίως από τα πράσινα µέρη των φυτών και δρα ως 
αναστολέας της φωτοσύνθεσης.

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά 
δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αραβόσιτος, Ρύζι: Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του προϊόντος (νωρίς 
μεταφυτρωτικά).
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε 
χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από πήγες ανάφλεξης και θερμότητας, παραμένει σταθερό για 
2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων 
ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P330: Ξεπλύνετε το στόμα. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Σε περίπτωση εισπνοής επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
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Εγγυηµένη σύνθεση: •Bentazone 48 % β/ο  •Βοηθητικές ουσίες: 58.75 % β/β

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L. Edificio 
Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 
Murcia, Ισπανία, Mrs Elena Nieto, Τηλ.: +34646233985
E-mail: e.nieto@shardaintl.com regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 
Μοναστηρίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 6946144719

Πυκνό διάλυµα (SL)

Benta480SL
Αριθµός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70.290/31.07.2018

Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή 
να αποκλειστεί:
Το σκεύασµα περιέχει bentazone, που ανήκει στην οµάδα 6 κατά HRAC.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Να εφαρµόζονται εναλλακτικές µέθοδοι αντιµετώπισης ζιζανίων (µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά µέτρα κλπ.) όπου 
αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή τηνοµάδα µε  ιαφορετικό 
τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στον αραβόσιτο, να αποφεύγεται ο ψεκασµός µε ψυχρό 
καιρό ή ξηρασία ή όταν αναµένεται βροχή µέσα σε 5-6 ώρες.

Δηλώσεις προφύλαξης: 
• Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά. 
•Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά µετά το χειρισµό. 
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
•Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυµασία. Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρµα εργασίας 
και µπότες κατά την ανάµιξη /φόρτωση καθώς και κατά την εφαρµογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν 
µακρυµάνικο πουκάµισο, µακρύ παντελόνι, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής λίγο µετά τον ψεκασµό. 
•Διάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 
•Μη ρυπαίνεται το νερό 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 χρησιµοποιείστε ακροφύσια µείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή αφήστε µίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων ή 5 µέτρων σε 
συνδυασµό µε την χρήση ακροφύσιων µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% από µη 
γεωργική γη.


