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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BIATHLON SUPER WG ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
To BIATHLON SUPER καταπολεμά τη κολλητσίδα και πλατύφυλλα ζιζάνια, 
μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες του σιταριού (μαλακό και σκληρό), κριθαριού, 
Τριτικάλε, Σίκαλης και Βρώμης. Είναι μίγμα δυο ζιζανιοκτόνων ουσιών, με δράση 
κυρίως από φυλλώματος. Το tritosulfuron και το florasulam δρουν παρεμποδίζοντας τη 
δράση του ενζύμου ALS που είναι απαραίτητο στη βιοσύνθεση των αμινοξέων. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι  εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 71,4% β/β δραστική ουσία 
(Tritosulfuron), 5,4% β/β δραστική ουσία (Florasulam) και 20,05 % 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: 
 

Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια:  

Κολλητσίδα (Galium aparine), Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Ανθεμίδα 

(Anthemis sp.), Αλχεμίλλη (Aphanes arvensis), Χαμομήλι (Matricaria sp.), Μυοσώτις 
(Myosotis arvensis), Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), Σινάπι (Sinapis arvensis), 
Στελλάρια (Stellaria media), Λουβουδιά (Chenopodium album), Δωδεκάνθι 

(Lamium purpureum), Σκαρολάχανο (Mercurialis annua).  

 Ευαίσθητα ζιζάνια:  

Κίρσιο (Cirsium arvense), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Αναρριχώμενο 

Πολύγωνο (Polygonum convolvulus), Βερόνικα (Veronica hederaefolia, V. persica)  
Ζωχός (Sonchus oleraceous).     

 Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια:  

Αγριοπανσές (Viola arvensis), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Καπνόχορτο 
(Fumaria officinalis).  

• Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό 

στάδιο και σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη.  

• Σε περίπτωση εφαρμογών αργά (σε ήδη ανεπτυγμένα ζιζάνια) ή όταν οι καιρικές 

συνθήκες κατά την εφαρμογή δεν είναι ευνοϊκές (χαμηλή σχετική υγρασία), 
συνιστάται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού DASH HC στη δόση των 100 κ.εκ. 

/ στρέμμα. 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα νερού. 
Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το 
ψεκαστικό μηχάνημα με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το 
βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό 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. 
 

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

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Μπορεί να συνδιαστεί με τα σκευάσματα Atlantis WG, Axial 100 EC, Topik 240 EC, 
Traxos 200 EC. 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
- 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Σιτάρι (μαλακό και 
σκληρό), κριθάρι, 

τριτικάλε, σίκαλη, βρώμη 

 
Δεν ορίζεται. Καθορίζεται  

από τον χρόνο μεταξύ  
τελευταίας επέμβασης και  
συγκομιδής >120 ημερών. 

 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, 
στον ίδιο αγρό μπορεί να σπαρούν άμεσα σιτηρά ή αραβόσιτος. Πλατύφυλλες 
καλλιέργειες μπορεί να σπαρούν μόνο μετά την πάροδο 60-80 ημερών και αφού 
προηγηθεί άροση σε βάθος 10-15 εκατοστών.  
 

- 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στεγνώσει τελείως 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. 

 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια  από την ημερομηνία παρασκευής του, 
αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και 
ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. 


