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266X150mm
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Cyan • Magenta • Yellow • Black

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
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Fax: +30 2310 799840Fax: +30 2310 799840

Diclofop-methyl (Ντικλοφόπ-μεθύλ) 36%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:  Diclofop-methyl 36 % β/ο
                                               Βοηθητικές ουσίες 64,16 % β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7850 / 30-01-2008Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7850 / 30-01-2008Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7850 / 30-01-2008

Κάτοχος της Έγκρισης: ASCENZA AGRO S.A.Κάτοχος της Έγκρισης: ASCENZA AGRO S.A.Κάτοχος της Έγκρισης: ASCENZA AGRO S.A.
Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºAAlameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA
Parque das Nações, Lisboa, Πορτογαλία

Yπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
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Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει 
θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα / 
σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση 
περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με εθνικούς κανονισμούς. Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το 
σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. 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. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Mετά από παρατεταμένη εισπνοή 
να μην προκληθεί εμετός. Προσοχή να μην γίνει πνευμονική αναρρόφηση. Ζητήστε άμεσα 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ: Aφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν 
χρειαστεί συμβουλευθείτε γιατρό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τα παράγωγα 
αδρεναλίνης αντενδείκνυται. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Πεδίο εφαρμογής – Στόχος – Δόσεις σκευάσματος  – Τρόπος και 
χρόνος εφαρμογής: Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια εφαρμογή με ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια
ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων και δεν 
έχουν καλυφθεί από την καλλιέργεια.  Σιτάρι (μαλακό και σκληρό): ΔόσηΔόση
250 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. Κριθάρι: Δόσηόγκος ψεκ. υγρού Δόση
200-250 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ.  Καπνός: Δόσηόγκος ψεκ. υγρού Δόση
300 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ.όγκος ψεκ. υγρού
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 
εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.
Παρατηρήσεις: 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.ά. 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.
Τρόπος εφαρμογής: 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).   
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 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.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
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.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή 
φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε και μη 
φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του. 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες 
και δόσεις εφαρμογής.
Συνδυαστικότητα: 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. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 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.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασίες 20-30 oC. Στις συνθήκες αυτές 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

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


