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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

KEYLOFOP 36 EC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων 
αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και ορισµένες πλατύφυλλες καλλιέργειες. 

 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) με 36 % β/ο δραστική ουσία (diclofop-methyl) 
και 64,16% β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: ASCENZA AGRO S.A. 

Παρασκευαστής: ASCENZA AGRO S.A. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1.Καταπολεµούµενα ζιζάνια: Avena spp. (αγριοβρώµη), Echinocloa crus-galli 
(µουχρίτσα), Phalaris spp. (φάλαρη), Milium vernale (µίλιο), Setaria spp. (σετάρια), 
Digitaria sanguinalis (αιµατόχορτο), Lolium multiflorum (πολύανθη ήρα), Eleusine indica 
(ελευσίνη) κ.α. Επίσης καταπολεµά Sorghum halepense (βέλιουρα) που προέρχεται από 
σπόρο.   

2. Στο κριθάρι εφαρµόζεται η δόση των 250 κ.εκ. στο στρέµµα σε περίπτωση µεγάλης 
προσβολής από αγριοβρώµη.   

 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασµός φυλλώµατος. Εφαρµογή µε ψεκασµό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο 
των 2 ή 3 φύλλων. Η εφαρµογή είναι ανεξάρτητη από το στάδιο ανάπτυξης των 
καλλιεργούµενων φυτών, αλλά ο βαθµός επιτυχίας της εφαρµογής εξαρτάται και 
καθορίζεται µόνο από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Πίεση όχι µεγαλύτερη από 3 
ατµ. (45 PSI). 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος κατά τα 2/3 µε νερό. Προσθέτουµε 
την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά 
υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό 
διάλυµα. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.   
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
-- 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση 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 σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής. 

 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασµα δεν πρέπει να συνδυάζεται µε ορµονικά ζιζανιοκτόνα. Η εφαρµογή αυτών 
θα πρέπει να γίνεται 8-10 ηµέρες πριν ή µετά την εφαρµογή του σκευάσµατος.   
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Δεν επιτρέπεται η χρήση υποπροϊόντων σιτηρών (π.χ. άχυρο, σανό κ.α.) ή φυτών 
σιταριού για ζωοτροφή.  
Φυλάξτε το φυτοπροστατευτικό προϊόν χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, 
λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 
Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην 
ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.  Μην αυξάνετε τις 
δόσεις. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό στο οποίο 
μπορεί να προστεθεί διαβρεκτικός παράγοντας για καλύτερη απομάκρυνση των 
υπολειμμάτων του ψεκαστικού διαλύματος.   

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 
 
 

Φυτικά 
προϊόντα 

 
 
 

Ημέρες 

 Δεν εφαρµόζεται 
 

 
 
 
 

Μη σπέρνετε και µη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 3 µήνες από την 
εφαρµογή του. 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
- 
 

 
 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. 

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

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε θερµοκρασίες 20-30 οC. 
Στις συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.   
 


