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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

KEYSTAR GREEN ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 

Ζιζανιοκτόνο.  
Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων 

και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, 

ξυλωδών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. 

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και 

παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των 

αρωματικών αμινοξέων.  
  

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Glyphosate οξύ: 36% (β/ο) (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 

48,6% β/ο) + Βοηθητικές ουσίες 58,4% β/β. 
Παρασκευαστής Σκευάσματος: Bayer AG. 

Kάτοχος της άδειας: INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.  

Υπεύθυνος για την Τελική Διάθεση στην Αγορά – Απόκλειστική Διανομή: 
FARMA-CHEM S.A. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 

 

Πεδίο  

Εφαρμογη

ς 

 

 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και Χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./στρ

έμμα 

Κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού  

 

 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα  

 

Εσπεριδοει

δή: 

Πορτοκαλι

ά, 

Μανταρινι

ά, Λεμονιά,  

Γκρέιπ-

φρούτ, 

Κιτριά  

Ετήσια 

ζιζάνια (*)  
(αγρωστώδη 

και 

πλατύφυλλα)

. 

  

  

 

150-200 - 

 

20-40 Κατευθυνόμενος 

ψεκασμός όταν τα 

ζιζάνια βρίσκονται στο 

στάδιο της ζωηρής τους 

ανάπτυξης.  
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Ακρόδρυα: 

Αμυγδαλιά  

 

Μηλοειδή:  

Μηλιά,  

Αχλαδ

ιά  

-Μολόχα  

(Malva sp.)  

- Τσουκνίδα 

(Urtica sp)  

-Polygonum 

sp.  

-Αντράκλα 

(Portulaca 

oleracea) 

400-600 20-40  

Πυρηνόκα

ρπα: 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά

, 

Βερικοκιά,  

Κερασιά  

Αμπέλια:  

επιτραπέζια 

και 

οινοποιήσι

μα  

Ελιά  

Πολυετή 

ζιζάνια (**)  

- Αγριάδα  

(Cynodon 

dactylon)  

-Βέλιουρας  

(Sorghum 

halepense)  

- Φτέρη 

(Pteridium 

aquilinum)  

-

Περικοκλάδα  

(Convolvulus 

arvensis)  

- Κίρσιο  

(Cirsium 

arvense)  

- Κύπερη  

(Cyperus 

spp.)  

500-1000 

 

750-1000 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

1000 

 

 

1000 

 

 

600 (1η 

εφαρμογή) 

500 (2η 

εφαρμογή) 

- 20-40 

 

20-40 

 

 

20-40 

 

 

20-40 

 

 

 

20-40 

 

 

20-40 

 

 

20-40 

 

20-40 

Κατευθυνόμενος 

ψεκασμός όταν τα 

ζιζάνια βρίσκονται 

κοντά στην άνθηση, 

κατά την άνθηση ή λίγο 

μετά από αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) 1η εφαρμογή κατά 

την άνθηση,  

β) 2η εφαρμογή σε 

περίπτωση 

αναβλάστησης 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 εφαρμογές για την 

κύπερη 

Βαμβάκι 

(***)  

 

Ετήσια 

ζιζάνια (*)  

(αγρωστώδη 

και 

πλατύφυλλα)

.  

150-200 - 20-40 Κατευθυνόμενος 

ψεκασμός μεταξύ των 

γραμμών πριν την 

έναρξη της άνθησης  

 

1 

Πολυετή 

ζιζάνια (**)  

(Shorghum 

halepense)  

500 - 20-40 1 

Καπνός  

 

Οροβάγχη 

(Orobanche 

ramnosa)  

α) 40  

 

 

β) 60  

- 30-40 Ψεκασμοί καλύψεως: 

α) 40 ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση.  

β) 60 ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση.  

 

Αγροί μετά 

τη 

συγκομιδή 

της 

καλλιέργει

ας ή πριν 

Ετήσια 

ζιζάνια (*)  

(αγρωστώδη 

και 

πλατύφυλλα)

.  

150-200 

 

 

 

400-600 

 20-40 

 

 

 

20-40 

Όταν τα ζιζάνια 

βρίσκονται στο στάδιο 

της ζωηρής τους 

ανάπτυξης.  

 

1 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με 

δύο εφαρμογές (χειμώνα - άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι- φθινόπωρο) ανάλογα με 

την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια 

βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.  

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία 

εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση ή λίγο μετά από 

αυτή.  

(***) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των 

γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του 

ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και 

το φύλλωμα των φυτών. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών 

καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή 

φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων 

πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του 

ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες 

και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε 

εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την 

φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.  

2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp. (μολόχες), Urtica spp. (τσουκνίδες), 

Polygonum spp., Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-

την 

κατεργασία 

του 

εδάφους 

για σπορά.  

 

-Μολόχα  

(Malva spp.)  

- Τσουκνίδα 

(Urtica spp.)  

-Polygonum 

spp.  

-Αντράκλα 

(Portulaca 

oleracea)  

 

Πολυετή 

ζιζάνια (**)  

(ως 

ανωτέρω)  

500-1000 

(ανάλογα με 

το είδος του 

ζιζανίου ως 

ανωτέρω) 

 

20-40 Όταν τα ζιζάνια 

βρίσκονται κοντά στην 

άνθηση, κατά την 

άνθηση ή λίγο μετά 

από αυτή.  

 

1 

Ξυλώδεις 

θάμνοι, βάτα 

(Rubus spp.)  

 

500-1000  20-40 Όταν βρίσκονται σε 

πλήρη ανάπτυξη  

 

1 

Κατά 

μήκος 

αρδευτικών 

και 

στραγγιστι

κών 

καναλιών  

 

Υδροχαρή 

ζιζάνια.  

800-1000  20-40 Κοντά ή κατά την 

άνθηση των ζιζανίων.  

1 
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600κ.εκ./στρ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους.  

3. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ.  

4. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.  

5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχής σε 6 ώρες.  

6. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για 

σποροπαραγωγή.  

7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  

8. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο 

προϊόν πριν τη συγκομιδή του.  

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

10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.  

7) Συστήνεται μια (1) εφαρμογή του σκευάσματος ανά καλλιεργητική 

περίοδο, μέχρι το τέλος του αδερφώματος του ρυζιού.  
 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, με 20-40 λίτρα νερό/στρ., 

χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς 

ή τους καρπούς των καλλιεργειών, προς αποφυγή φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης 

υπολειμμάτων στους καρπούς.  

Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα, με 

ψεκασμό καλύψεως της φυτείας.  

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 

ατμόσφαιρες (30 PSI).  
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

 

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά 

  

 

7

  

Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, 

Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά  

7

  

Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά  7

  

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Νεκταρινιά, 

Ροδακινιά, Κερασιά  

7

  

Ελιές (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες)  7

  

Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)  7

  

Βαμβάκι  7

  

Καπνός  7

  

Ακαλλιέργητες εκτάσεις  -

  

  

 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  
Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για 

σπορά να μεσολαβεί διάστημα (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και 



 KEYSTAR GREEN - ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                

 

δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του 

εδάφους.  

 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΄Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  

Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων.  

 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:- 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 

της συσκευασίας:  

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 

της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενεργείας.  

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και 

προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 

Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη 

χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.  

 
 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται, 

στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 

αεριζόμενο.  

 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 

  
 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  

 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  



  KEYSTAR GREEN - ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                

 

Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 

 Μακριά από παιδιά.  

 Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον ψεκασμό.  

 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια. 

“Φοράτε κατάλληλες μπότες”  

“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και 

κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον 

ψεκασμό”  

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του  

Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 5 μέτρων.  

 

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 

είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 

ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και 

πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα 

διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα 

εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, 

διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η 

χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται.  

 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777  


