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570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BUZIN ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών 
ζιζανίων σε πατάτα, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Δρα παρεμποδίζοντας τη 
λειτουργία του φωτοσυστήματος ΙΙ της φωτοσύνθεσης. Απορροφάται από τις ρίζες και 
το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φυτού. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι  εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 70 % β/β δραστική ουσία (Metribuzin) 
και 27,46 % β/β Βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την εφαρμογή, προκειμένου να 

αποφευχθεί η διασπορά του σκευάσματος σε ευαίσθητες παρακείμενες 
καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.   

2. Η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας 

στο έδαφος ή σε περίπτωση που δε σημειώνεται βροχή μετά από την εφαρμογή.  

3. Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται σε ποικιλίες πατάτας που δεν είναι 

ευαίσθητες στο Metribuzin: Spunta, Hermes, Solist, Veronique, Monnalisa, Lusa, 
Marabelle, Agatha, Fontane, Delicatesse, Natasa. 

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:   

Προφυτρωτική εφαρμογή:   

Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua – MERAN)  

Ευαίσθητα: Βλήτo (Amaranthus hybridus – AMACH),   

Λουβουδιά (Chenopodium album),   

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli ),   

Πολυκόμπι (Polygonum  sp)   

Μετρίως ευαίσθητα:  Αγριοντοματιά ή Στύφνος (Solanum nigrum)   

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:   

Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)  

Ευαίσθητα: Λουβουδιά (Chenopodium album),   

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli),    

Πολυκόμπι (Polygonum  sp.)  

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοντοματιά ή Στύφνος (Solanum nigrum),   

Βλήτo (Amaranthus hybridus) 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους ή του φυλλώματος με 20-40 λίτρα νερό στο 
στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο. Εφαρμόζεται 
προφυτρωτικά, το συντομότερο δυνατόν, μετά τη φύτευση και πριν να φυτρώσουν τα 
ζιζάνια και η καλλιέργεια. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, 
συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το έτοιμο μίγμα στον ψεκαστήρα, 
εφαρμόστε το αμέσως.    
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε 
σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του 
σκευάσματος 2-3 φορές με καθαρό νερό.    
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην πατάτα στις συνιστώμενες δόσεις και τον τρόπο 
εφαρμογής.  Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα κιτρινίσματος ή 
λεύκανση στα φύλλα, τα οποία δεν έχουν καμία επίπτωση στην ανάπτυξη ή στην 
απόδοση της καλλιέργειας, σε ποικίλες όπως Draga, Jaerla, Vivax, Lusa, Agria και 
Delicatesse. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
-- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Διαχείριση ανθεκτικότητας  
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνει εναλλαγή επεμβάσεων με 
ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα  
πλαίσια αμειψισποράς και μεθόδων καλής γεωργικής πρακτικής. 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Πατάτα 

 
60 

 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο µπορεί να 
καλλιεργηθούν, µετά από όργωµα του χωραφιού, ψυχανθή και σιτηρά.  
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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: 
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:  
Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό 
και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και παγετό.  Σε αυτές τις συνθήκες 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 


