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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

CARTA 24 EC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, 
μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που 
καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις 
αρχές της άνοιξης. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 24 % β/ο δραστική ουσία (oxyfluorfen) και 
75,97 % β/β Βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 

Παρασκευαστής: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

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

1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% 

της συνολικής επιφάνειας του αγρού.   

2. Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ.  

3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.  

4. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.  

5. Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.  

6. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά υποφέρουν από στρες λόγω ξηρασίας, 

όταν αναμένεται βροχή και όταν φυσάει.  
7. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών από διασπορά του 

ψεκαστικού νέφους σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.   
8. α) Καταπολεµούµενα ζιζάνια  

Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%)  

Αντράκλα (Portulaca oleracea), Λουβουδιά (Chenopodium album), Περιπλοκάδα 

(Convolvulus arvensis), (Diplotaxis erucoides), Αγριοβρώμη (Avena sterilis)  
 Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%)  

Τριβόλι (Tribulus terrestris), Οξαλίδα (Oxalis acetosella), Καλεντούλα (Calendula 

arvensis) 
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 

ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Λωτού, Αμυγδαλιάς, 
Φουντουκιάς, Φιστικιάς, Καστανιάς, Καρυδιάς και Κουκουναριάς από τη χρήση του 

σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος 
της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της 
συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με 
μπεκ τύπου σκούπας και πίεση 2 - 3 Atm.  . 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Ανακινείστε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο 
μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος. 
Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται 
υπό συνεχή ανάδευση.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.  
 

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:  
Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα από την διασπορά 
σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του. 
 
 
 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Διαχείριση ανθεκτικότητας  
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα). 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, 
Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, 

Κίτρο,  

 
21 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, 
Μουσμουλιά, 

Αχλαδόμηλα, Λωτός, Ροδακινιά, 
Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, Κορομηλιά, Κερασιά, 
Βυσσινιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, 

Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, 
Κουκουναριά, Αμπέλι  

(Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) 

 
 
 

180 

 
Ελιά   

21 ημέρες,  
παρουσία ελιών  

στο έδαφος, 7 ημέρες, χωρίς  
παρουσία ελιών  

στο έδαφος 
 

 
 

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: 
Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια. 
 

 
 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 απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστό, σε μέρος ξηρό, δροσερό και 
καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C, μακριά από άμεση έκθεσή στο ηλιακό 
φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
παρασκευής. 


