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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BENTA 480 SL ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
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. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι πυκνό διάλυμα (SL) με 48 % β/ο δραστική ουσία (Bentazone) και 58.75 % β/β 
βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. 

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

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. 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Καθολικός ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

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. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
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.   
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
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.  
  

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις 
Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
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 την ομάδα με διαφορετικό 
τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στον αραβόσιτο, να 
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αποφεύγεται ο ψεκασμός με ψυχρό καιρό ή ξηρασία ή όταν αναμένεται βροχή μέσα 
σε 5-6 ώρες. 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Αραβόσιτος, Ρύζι 

 
Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του 

προϊόντος  
(νωρίς μεταφυτρωτικά) 

 

 
 

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

 

- 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 
 

 
 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:  
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. 


