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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

GALAXIA MAX ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών 
(αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού 
ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται 
από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο 
EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA 
απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται 
δια μέσου συμπλαστή και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς 
μεριστωματικούς ιστούς, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα 
εμφανίζονται 2 – 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Πυκνό Διάλυμα (SL) με δραστική ουσία Glyphosate 18% (24,29% β/ο υπό μορφή 
άλατος ισοπροπυλαμίνης) + MCPA 18% (23,3% β/ο υπό μορφής άλατος 
ισοπροπυλαμίνης) και 56,4 % (β/β) βοηθητικές ουσίες. 
 

Kάτοχος της άδειας & Παρασκευαστής: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 

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

 

 
ΤΡΌΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ: 

 

Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-50 λίτρα νερό στο 
στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς 
βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης 
υπολειμμάτων τους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με 
πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). 

 
  
ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την 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. 

 
Εσπεριδοειδή 

Γκρέιπ φρουτ 

Λεμονιά 

Μανταρινιά 

Πορτοκαλιά 

Φράπα 

Κιτρολέμονα 

Περγαμόντα 

Κουμκουάτ 

Νεραντζιά 

 (άνω των 3 ετών) 

 
Ετήσια αγρωστώδη1 

και πλατύφυλλα2 

ζιζάνια 

 
 

400-600 

 
 

20-50 

 

Κατευθυνόμενος ψεκασμός 
όταν τα ζιζάνια βρίσκονται 
στο στάδιο της ζωηρής τους 
ανάπτυξης 

(Άνοιξη- Καλοκαίρι) 
 

 

Πολυετή3 ζιζάνια 

 
 

600 

 
Μηλοειδή 

Μηλιά 

Αχλαδιά 

Κυδωνιά 

Αχλαδόμηλα 

Μουσμουλιά 

 (άνω των 3 ετών) 

 
Ετήσια αγρωστώδη1 

και πλατύφυλλα2 

ζιζάνια 

 
 

400-600 

 
 

30-50 

 

Κατευθυνόμενος ψεκασμός 
όταν τα ζιζάνια βρίσκονται 
στο στάδιο της ζωηρής τους 
ανάπτυξης 

(Άνοιξη- Καλοκαίρι)  

 

Πολυετή3 ζιζάνια 

 
 

600 

 
Πυρηνόκαρπα 

Ροδακινιά 

Βερικοκιά 

Δαμασκηνιά 

Κερασιά 

Βυσσινιά 

(άνω των 3 ετών) 

 
Ετήσια αγρωστώδη1 

και πλατύφυλλα2 

ζιζάνια 

 
 

400-600 

 
 

30-50 

 

Κατευθυνόμενος ψεκασμός 
όταν τα ζιζάνια βρίσκονται 
στο στάδιο της ζωηρής τους 
ανάπτυξης 

(Άνοιξη- καλοκαίρι ή Άνοιξη-
φθινόπωρο) 

 

 

Πολυετή3 ζιζάνια 

 
 

600 

Ελιά 

(ελαιοποιήσιμη 

και επιτραπέζια) 

 (άνω των 3 ετών) 

 
Ετήσια αγρωστώδη1 

και πλατύφυλλα2 

ζιζάνια 

 
 

400-600 

 
 
 

20-50 

 

Κατευθυνόμενος ψεκασμός 
την άνοιξη και το φθινόπωρο 

 

Πολυετή3 ζιζάνια 

 
 

 
600 
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Εξάλειψη των 

παραφυάδων 

 
600 

 
20 

Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην 
βάση του κορμού, σε 
παραφυάδες μικρότερες από 25 
εκ. την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο 

 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
Παρατηρήσεις: 
1. Εφαρμόζεται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν 
να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση 
χαμηλών θερμοκρασιών). 
2. Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα 
ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. 
 

• Καταπολεμούμενα Ζιζάνια 
1.Ετήσια Αγρωστώδη: 
Bromus sp. – BROSS (Βρόμοι). 
Digitaria sanguinalis – DIGSA (Αιματόχορτο) 
Echinochloa crus-galli – ECHCG (Mουχρίτσα) 
Lolium spp. – LOLSS 
Poa annua – POAAN 
Setaria sp – SETSS (Σετάριες) 
 
2.Ετήσια Πλατύφυλλα: 
Amaranthus retroflexus – AMARE (Βλήτα) 
Capsella bursa-pastoris – CAPBP (Καψέλλα) 
Cardamine hirsuta – CARHI (Καρδαμίνα) 
Conyza sp - CNDSS (Kόνυζα) 
Convolvulus arvensis – CONAR (Περικοκλάδα) 
Diplotaxis erucoides – DIPER, (Άγρια ρόκα) 
Erigeron sp – ERISS 
Malva sylvestris – MALSI (Μολόχα) 
Medicago sp– MEDSS (Μηδική) 
Ranunculus repens – RANRE (Ρανούγκουλος) 
Senecio vulgaris – SENVU (Μαρτιάκος) 
Sinapis alba – SINAL (Ήμερο σινάπι) 
Sonchus oleraceus – SONOL (Ζωχοί) 
Stellaria media – STEME (Στελλάρια) 
Veronica sp – VERSS (Βερόνικα) 
 
3.Πολυετή ζιζάνια: 
Cynodon dactylon – CYNDA (Aγριάδα) 
Equisetum sp – EQUSS (αλογοουρά) 
Mentha sp – MENSS (Μέντα) 
Oxalis per carpae - OXASS (Οξαλίδα) 
Plantago spp. – PLASS (Πεντάνευρο) 
Taraxacum officinale – TAROF (Ταραξάκος) 
Trifolium repens – TRFRE (Αγριοτρίφυλλο) 
 

• Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: 
Sonchus asper - SONAS (Ζωχοί). 
Trifolium arvense – TRFAR (Αγριοτρίφυλλο). 
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ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:  

 
Πεδίο εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο / 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε 
ημέρες 
 

Εσπεριδοειδή 1 – 2 / 90 ημέρες 

Μηλοειδή 1 – 2 / 90 ημέρες 

Πυρηνόκαρπα 1 – 2 / 90 ημέρες 

Ελιά (ελαιοποιήσιμη 

και επιτραπέζια 

1 – 2 / 90 ημέρες 

Ελιά (ελαιοποιήσιμη 

και επιτραπέζια) | Για εξάλειψη 

παραφυάδων 

 
1 

 

 

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

Καλλιέργειες Ημέρες 

Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, 

Πυρηνόκαρπα 

--- 

Ελιά 60 ημέρες 

 

 

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.  
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες 
όπως αμπέλι, άλλα οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά, μηδική κ.α., γι’ αυτό αποφύγετε 
την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές ακόμη και με τη μορφή 
αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος. Στην περίπτωση 
γειτνίασης με καλλιέργειες μηδικής, πραγματοποιήστε την εφαρμογή τουλάχιστον 15 
ημέρες πριν τη σπορά της καλλιέργειας αυτής. 
 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, 
καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στον αραβόσιτο, να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ψυχρό 
καιρό ή ξηρασία ή όταν αναμένεται βροχή μέσα σε 5-6 ώρες.  
 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δε συνιστάται η ανάμιξη με άλλα σκευάσματα. 
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Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φόρες με 
καθαρό νερό. 
 

• 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:  

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: :  


