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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FALCON 24 EC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε διασυστηµατική δράση σε αγρωστώδη 
ζιζάνια. Σε βιοχηµικό επίπεδο παρεµποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων 
(παρεµποδιστής του ενζύµου καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύµου Α). 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)  με δραστική ουσία  clethodim 24 % β/ο και 
72.83 % β/β βοηθητικές ουσίες. 
 

Kάτοχος της άδειας & Παρασκευαστής: ARYSTA LIFESCIENCE. 

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

 

 
ΤΡΌΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ: 

 

Μεταφυτρωτικός ψεκασµός φυλλώµατος µε πίεση έως 3 Atm µε τα συνήθη ψεκαστικά 
εδάφους και µε 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρ. µε µπεκ σκούπας  
  
ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µέχρι τη µέση µε νερό. Ανακινείστε καλά την φιάλη 
συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούµενη δόση του σκευάσµατος, αναδεύοντας 
συγχρόνως για 2-3 λεπτά προσθέστε το λάδι και απογεµίστε το δοχείο µε συνεχή 
ανάδευση. Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό µε συνεχή ανάδευση.  
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 
 
Πεδίο Εφαρμογης 

 
 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος  
 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 
 
κ. εκ. / στρ. 

 
Όγκος ψεκ. 

Υγρού σε 
λίτρα/στρ. 

 
ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 

ΠΑΤΑΤΑ  

ΤΟΜΑΤΑ 

 
 

 

Αλεπονουρά, 

Alopecurus 

Myosuroides 

Αγριοβρώµη, 

Avena sterilis 

Μουχρίτσα, 

Echinochloa 

crus-galli 

Σετάριες 

Setaria spp. 

 

 
 

75-100 +  
0,5% λάδι*  

 
 

20-40 

 

Ψεκασµός όταν τα ζιζάνια 
βρίσκονται σε στάδιο από 2-
3 φύλλων µέχρι 
αδελφώµατος 

 
Βέλιουρας 
Sorghum halepense 

 
 

100-125 + 
0,5% λάδι*. 

 
 

20-40 

 

Ψεκασµός στο στάδιο των 20-
30 εκ. 

 

 

Αγριάδα  
Cynodon dactylon 

 
 

125-150 
+ 

0,5% λάδι* 

 
 

20-40 

Ψεκασµός στο στάδιο των 20-
30 εκ. 

 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
1. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των 

ζιζανίων. Οι µεγάλες δοσολογίες εφαρµόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε 
µεσαίο ή µέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαµηλές στο µικρότερο στάδιο 
ανάπτυξης.  

2. *Να χρησιµοποιείται ένα µη φυτοτοξικό παραφινικό ορυκτέλαιο. 
 

 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:  

 
Πεδίο εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 

ανά καλλιεργητική περίοδο  

Ζαχαρότευτλα 1  

Τοµάτα 1  

Πατάτα 1  

Βαµβάκι 1  
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ : 
 

Καλλιέργειες Ημέρες 

Ζαχαρότευτλα 110 ημέρες 

Τοµάτα 30 ημέρες 

Πατάτα 60 ημέρες 

Βαµβάκι 120 ημέρες 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει 
καλλιέργεια δηµητριακών, είναι αναγκαία µία περίοδος αναµονής 3 µηνών πριν τη 
σπορά. 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες.  
 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
∆ε συνιστάται ο συνδυασµός του µε άλλα σκευάσµατα, εκτός από την προσθήκη 
λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται. 

Να αποθηκεύεται σε σκεπασµένο, δροσερό και καλά αεριζόµενο χώρο, στην αρχική 
του απαραβίαστη συσκευασία, µακριά από θερµότητα και εστίες φωτιάς. Η 
θερµοκρασία να είναι < 35οC. Να µην αποθηκεύεται σε θερµοκρασία < -5οC.   
 

• 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:  


