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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 18% (24,29% β/ο υπό  μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης) 
δραστική ουσία (Glyphosate), 18% (23,3% β/ο υπό μορφής άλατος ισοπροπυλαμίνης)  
δραστική ουσία (MCPA) και 56,4 % 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  GALAXIA MAX – ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            
 
 

 

  

 

 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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. (Βρόμοι), Digitaria sanguinalis  (Αιματόχορτο), Echinochloa crus-

galli  (Mουχρίτσα), Lolium spp., Poa annua, Setaria sp (Σετάριες). 

2.Ετήσια Πλατύφυλλα:     

Amaranthus retroflexus (Βλήτα), Capsella bursa-pastoris (Καψέλλα),  

Cardamine hirsuta (Καρδαμίνα), Conyza sp (Kόνυζα), Convolvulus arvensis 

(Περικοκλάδα), Diplotaxis erucoides , (Άγρια ρόκα), Erigeron sp, Malva 

sylvestris (Μολόχα), Medicago sp (Μηδική), Ranunculus repens 
(Ρανούγκουλος),  Senecio vulgaris (Μαρτιάκος), Sinapis alba (Ήμερο 

σινάπι), Sonchus oleraceus (Ζωχοί), Stellaria media  (Στελλάρια),  Veronica 
sp (Βερόνικα). 

3.Πολυετή ζιζάνια:  

Cynodon dactylon (Aγριάδα), Equisetum sp (αλογοουρά), Mentha sp 

(Μέντα), Oxalis per carpae (Οξαλίδα), Plantago spp. (Πεντάνευρο),  

Taraxacum officinale (Ταραξάκος), Trifolium repens (Αγριοτρίφυλλο) 
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:  

Sonchus asper (Ζωχοί), Trifolium arvense  (Αγριοτρίφυλλο). 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
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).   
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ΤΡΟΠΟΣ 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. 
   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
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.   
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση τους μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.   
 

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. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δε συνιστάται η ανάμιξη με άλλα σκευάσματα. 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
1. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την 
επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς 
βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.   
2. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3ο έτος από 
την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.   
3. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.  
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  
5. 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. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Πατάτα, Φασόλι (ξερό), Μπιζέλι 
(ξερό), Φακές, Λούπινα, 
Ρεβίθια, Σόγια 

 
56 

Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια 
Βρυξελλών,  
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, 
σταφίδα ),  
Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, 
Κόκκινο  
λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο. 

 
 

42 

Καρότο, Ραπανάκι  
35 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια 
(φρέσκα  
με λοβό), Κρεμμύδι,  
Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό 
Λάχανο,  
Αντράκλα, Αρωματικά φυτά 

 
28 

Πιπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα, 
Λυκοτρίβολο,  
Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, 
Γαιοκάρδαμο 

 
21 

Βαμβάκι  
Δεν ορίζεται 

Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, 
Παστινάκη,  
Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, 
Ζαχαρότευτλο,  
Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, 
Ηλίανθος. 

 
 

Ορίζεται από το  
στάδιο ανάπτυξης  
της καλλιέργειας 

 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Δεν εφαρμόζεται 

 

Δεν εφαρμόζεται 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  
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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. 

 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
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. 


