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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

CICLOPE ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε 
μαλακό και σκληρό σιτάρι. Η δραστική ουσία ανήκει στη χημική ομάδα των 
aryloxyphenoxypropionate παραγώγων “FOPS” και δρα παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του 
ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο για την βιοσύνθεση των λιπαρών 
οξέων. Απορροφάται γρήγορα από τα φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μεριστωματικό 
ιστό. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με δραστική ουσία Clodinafop-propargyl 9,5 % β/ο και 
89,71 % β/β βοηθητικές ουσίεε. Επίσης περιέχει ως αντιφυτοτοξικό παράγοντα 2,6% β/β 
clonquintocet –mexyl. 
 

Kάτοχος της άδειας και παρασκευαστής: INDUSTRIAS AFRASA S.A.  

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 

 
Πεδίο  Εφαρμογης 

 
 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος  

 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

 
κ. εκ. / στρ. 

 
Όγκος ψεκ. Υγρού 

σε λίτρα/στρ. 

 
 
Σιτάρι 

(μαλακό και σκληρό) 

Αγρωστώδη ζιζανία: 

 

 Αλεπονουρά (Alopecurus 

myosuroides), 

 

Αγριοβρώμη 

(Avena spp), 

 

Ήρες 

(Lolium multiflorum, 

L. Rigidum) 

 
 

 
63 

 
 

 
20-40 

 

 

Μεταφυτρωτική εφαρμογή από το 3ο 
φύλλο της καλλιέργειας μέχρι την 
πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία 

 

 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ:  

Σιτάρι (μαλακό και σκληρό): 1 εφαρμογή. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή βιολογική κατάσταση. Μην το 
εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που υποφέρουν από ασθένειες, κρύο ή ξηρασία, διότι η 
αποτελεσματικότητα του μπορεί να μην μειωμένη. 
2. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και βρίσκονται σε ζωηρή 
ανάπτυξη (από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την αρχή καλαμώματος). Για την ήρα 
συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται πριν το στάδιο του αδελφώματος. 
3. Για να αποφύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες 
μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 
 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση 
ψεκαστικού μικρότερη από 3–4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI) και υπό συνεχή ανάδευση. 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 
Σιτάρι (μαλακό, σκληρό): Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος. Εφαρμογή 
έως την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία. 
 

 

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. Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό 
αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλα γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι. 
 

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

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -  
 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης καθώς και η 
εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων όπως μηχανική μέθοδος, 
καλλιεργητικά μέτρα ή αμειψισπορά. 
 

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι το ένα τρίτο του δοχείου. Προσθέστε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. Μην 
αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για 
τον ψεκασμό.  

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, 
μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο 
(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 
 
 

• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  


