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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

MODETT 25/28 SE ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
To Modett εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά ως το 6 πραγματικό φύλλο 
του καλαμποκιού για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. 
Είναι ζιζανιοκτόνο, μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid- P που ανήκει στην 
ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine που ανήκει 
στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbuthylazine παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση 
(φωτοσύστημα ΙΙ), ενώ το dimethenamid- P παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και 
μεριστωματική αύξηση.   
 
  
 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι εναιώρημα - γαλάκτωμα (SE) με 25% β/o δραστική ουσία (Terbuthylazine), 28% 
β/o δραστική ουσία (Dimethenamid- P) και 48% β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε 

Παρασκευαστής: BASF CORPORATION 

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ η μεγάλη στα βαριά 

εδάφη.  

 

Ετήσια αγρωστώδη: Digitaria saguinalis (αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli 

(μουχρίτσα), Setaria spp. (σετάριες), Panicum spp. (πάνικο).  

Ετήσια πλατύφυλλα: Abutilon theophrasti (αγριοβαμβακιά), Acalypha virginica,  

Amaranthus spp. (βλήτα), Anagallis arvensis (αναγαλλίδα), Bidens tripartita, 
Chenopodium album (λουβουδιά), Chenopodium ficifolium, Datura stramonium 

(τάτουλας), Fumaria officinalis (καπνόχορτο), Galinsoga parviflora (γκαλινσογκα), 
Galium aparine (κολλητσίδα), Galium palustre, Ipomoea purpurea/diversifolia 

(ιπομέα), Matricaria chamomilla (χαμομήλι), Mercurialis annua (σκαρολάχανο), 

Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Polygonum 
lapathifolium (λαπάτσα), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Polygonum 

convolvulus (αναρριχώμενο πολύγωνο), Portulaca oleracea (γλυστρίδα), Salsola 
kali (αλμυρίδι), Senecio vulgaris (μαρτιάκος), Sinapis arvensis (άγριο σινάπι), 

Solanum nigrum (αγριοντοματιά), Stellaria media (στελλάρια), Veronica persica 

(βερόνικα), Xanthium spp. (αγριομελιτζάνα). 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Καθολικοί ψεκασμοί με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση 2-3 ατμόσφαιρες.   

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και 
συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Πλύνετε καλά όλα τα μέρη του ψεκαστικού μετά τη χρήση τρεις φορές με νερό.   
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο 
κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης : 1100 0C για 2 sec. 
Συσκευασίες: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 
με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για διαχείριση τους 
ως επικίνδυνα απόβλητα.  
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις 
Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Για την προστασία των γειτονικών καλλιεργειών αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 
5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες λιναριού, αγγουριού και ηλίανθου ή 
χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς. Για να αποφύγετε την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας, κάνετε εναλλαγές με ζιζανιοκτόνα που ανήκουν σε χημικές ομάδες με 
διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμόστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, όπως 
αμειψισπορά, μηχανικές μέθοδοι ζιζανιοκτονίας, κλπ. 

 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Αραβόσιτος 

 
-- 

 
 
 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από ελαφρύ όργωμα μπορεί να 
σπαρεί μόνο αραβόσιτος.   
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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 το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες). 
 

 
 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:  
Μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) μπορούν να σπαρούν το επόμενο φθινόπωρο μόνο 
σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι) ή ελαιοκράμβη. Οι λοιπές καλλιέργειες μπορούν να 
σπαρούν μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) ή περίοδο αναμονής 12 μηνών.  
 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το Modett παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά 
από άμεσο ηλιακό φως. 


