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 BI.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ |  Γ’ ΖΩΝΗ  |  Τ.Θ.1026 
 

 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

HUDSON 200 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων 
ζιζανίων (δικοτυλήδονα). H δραστική ουσία fluroxypyr απορροφάται 
κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη των 
ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της αύξησης. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με δραστική ουσία fluroxypyr 
(methylheptyl ester) 20% β/ο και 69,6 % β/β βοηθητικές ουσίες.  
 

Kάτοχος της άδειας και παρασκευαστής: Barclay Chemicals (R&D) Ltd. 

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

  
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρέμμα 

Ελιά * 

[OLVEU] 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150 375- 

750 

20-40 Μεταφυτρωτικά των 

ζιζανίων. 

Εφαρμόζετε στο 

έδαφος χωρίς να 

διαβρέχονται τα 

δέντρα. 

1 

Εσπεριδοειδή 

[NNNCI] 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150 375- 

750 

20-40 Μεταφυτρωτικά των 

ζιζανίων. 

Εφαρμόζετε στο 

έδαφος χωρίς να 

διαβρέχονται τα 

δέντρα. 

1 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

1. Μην εφαρμόζεται πριν την 1η Μαρτίου την χρονιά της καρποφορίας στην 
ελιά. 

2. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες μη καλά 

αποστραγγιζόμενες ή εξαιρετικά ξηρές ή εάν τα φύλλα είναι υγρά ή 

αναμένεται βροχή. 

3. Η  εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται σε αλκαλικά εδάφη για 

όλες τις επιτρεπόμενες καλλιέργειες. 

4. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το 
δένδρο. 

5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν 
υπολείμματα. 

*Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες 

ελιάς, Καλαμών και Κονσερβολιά. 

 
Καταπολεμούμενα Ζιζάνια :  

Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Βλήτα- Amaranthus sp. (AMASS), Άσπρο βλήτο-Amaranthus albus 
(AMAAL), Τραχύ βλήτο-Amaranthus retroflexus (AMARE), 

Σινάπι το μέλαν -Brassica nigra (BRSNI), 

Καλέντουλα-Calendula officinalis (CLDOF), 

Περικοκλάδα- Convolvulus arvensis (CONAR), 

Καπνόχορτο-Fumaria officinalis (FUMOF), 

Αγριοκαρότα-Daucus sp. (DAUSS), 

Άγρια ρόκα-Diplotaxis erucoides (DIPER), 

Κολλητσίδα-Galium aparine (GALAP), 

Ηλίανθος -Helianthus annuus (HELAN), 

Αγριομάρουλο-Lactuca serriola (LACSE), 

Μολόχα-Malva sp. (MALSS), 

Σολανόν το κίτρινο Solanum luteum (SOLLU), Αγριοτομάτα-Solanum 
nigrum  

Πικραλίδα -Picris hieracioides (PICHI), 

Πολυκόμπι-Polygonum aviculare (POLAV), Αναρριχώμενο πολύγωνο-
Polygonum convolvulus (POLCO), 

Γλιστρίδα-Portulaca oleracea (POROL), 

Λάπαθο-Rumex crispus (RUMCR), Μεγάλο λάπαθο-Rumex obtusifolius 
(RUMOB), 

Ζωχοί-Sonchus sp. (SONSS), 

Αγριοράδικο-Taraxacum sp. (TARSS), 

Πεντάνευρο-Plantago lanceolate (PLALA), 

Αγριοτομάτα-Solanum nigrum (SOLNI), 

Στελλάρια-Stellaria media (STEME), 

Ασπράγκαθο-Xanthium spinosum (XANSP), Αγριομελιτζάνα-Xanthium 
strumarium (XANST). 

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια 

Κίρσιο-Cirsium acaule (CIIAC), 

Περικοκλάδα-Convolvulus arvensis (CONAR), 

Ερίγερο -Erigeron sp. (ERISS), 

Χαμαισική-Euphorbia chamaesyce (EPHCE), 

Δωδεκάνθι-Lamium amplexicaule (LAMAM), 

Μαρτιάκος-Senecio vulgaris (SENVU), 

Περδικούλι-Parietaria judaica (PAIDI). 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Oμοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, με 
ακροφύσια τύπου σκούπας ή με ψεκαστήρα πλάτης για τις ελιές, εσπεριδοειδή. 
 

 

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

 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

Ελιά 120 

Εσπεριδοειδή 15 

 
 

 

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 στα φυτά. 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις. 
 
 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 

• Μην προβαίνετε σε όργωμα του εδάφους έως ότου περάσουν 7 ημέρες 
από την εφαρμογή. 

• Χρησιμοποιήστε το προϊόν ημέρες χωρίς άνεμο, λαμβάνοντας 
προφυλάξεις για την αποφυγή βλαβών σε γειτονικές καλλιέργειες και για 
την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των ψεκασμών. 

• Να μην εφαρμόζετε σε δέντρα (ελιές & εσπεριδοειδή) μικρότερα των 4 
ετών. Να μη διαβρέχετε τα δέντρα και ειδικότερα τους νεαρούς βλαστούς. 

 
Διαχείριση Ανθεκτικότητας 
Το σκεύασμα περιέχει fluroxypyr, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην 
ομάδα Ο κατά HRAC. 
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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 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 
Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό 
αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας 
την ανάδευση. 
 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό 
το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως 
ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα υλικά συσκευασίας 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 της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να αποθηκεύεται στην αρχική 
απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις 
συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 
 
 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

Εικονογράμματα κινδύνου  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

   


