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ΠΡΟΪΟΝ: 
PULSAR 4 SL  

 
Το PULSAR SL είναι ένα διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και 
το έδαφος για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στη μηδική, το ρύζι και τον 
ηλίανθο. Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση της συνθάσης του 
ακετογαλακτικού (ALS). 
 
Είναι πυκνό διάλυμα (SL) με 4% β/ο δραστική ουσία imazamox (4,22% άλας αμμωνίου) και 96% β/β 
βοηθητικές ουσίες. 
 
Κάτοχος της έγκρισης: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 
Φάσμα δράσης: 

 

Πεδίο 
Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών/ 
καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ. 
σκευάσματος/στ

ρέμμα 

Όγκος 
ψεκ. υγρού 
λιτρα/στρ. 

     ΜΗ∆ΙΚΗ 
(Medicago sativa)  

 

Καταπολούμενα 
ζιζάνια 

 
Αγριοντοµατιά 

(Solanum nigrum) 
Βλήτα 

(Amaranthous 
retroflexus, 
A. blitoides) 
Λουβουδιά 

(Chenopodium 
album) 

Αγριοβαµβακιά 
(Abutilon 

theophrasti), 
Τάτουλας 

(Datura 
stramonium), 

Καψέλλα 
(Capsella 

bursapastoris) 

125 + 400 
γρ. θειϊκής 
αµµωνίας 

30 

Α) Νέα φυτεία: 
Μια εφαρµογή µετά 
το φύτρωµα ή µετά 

την πρώτη κοπή, 
όταν 

η καλλιέργεια έχει 2-
5 

φύλλα και τα ζιζάνια 
βρίσκονται σε στάδιο 
ζωηρής ανάπτυξης. 
Β)Εγκατεστηµένη 

φυτεία (από το 
δεύτερο χρόνο): 
Μια εφαρµογή 

κατά το χειµερινό 
λήθαργο της 

µηδικής ή µετά 
την πρώτη κοπή 
(µόλις η µηδική 
αποκτήσει 2-5 

νέα φύλλα) και τα 
ζιζάνια είναι 

µικρά και 
βρίσκονται σε 
στάδιο ζωηρής 

ανάπτυξης. 
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ΡΥΖΙ 
(Oryza sativa) 

 
 

Χρησιμοποιείτ
αι 

µόνο σε 
ποικιλίες 

ρυζιού τύπου 
Clearfield, οι 
οποίες έχουν 
επιλεγεί για 

ανθεκτικότητα 
στο 

ζιζανιοκτόνο 
imazamox. 

Καταπολούμενα 
ζιζάνια 

 
 

Ευαίσθητα 
ζιζάνια: 

 
Πεντάνευρο 

νερού (Alisma 
plantagoaquatica)

, Μουχρίτσες 
(Echinochloa spp.), 

Χετεραντέρα 
(Heteranthera 

reniformis), 
Κόκκινο & άγριο 
ρύζι (Oryza spp.), 
σκίρπος (Scirpus 

spp.) 
 
 

Μέτρια 
ευαίσθητα: 

 
Βούτοµο 
(Butomus 

umbellatus), 
Κύπερη (Cyperus 

spp.), 
Αιµατόχορτο 

(Digitaria 
sanguinalis), 
Καπνόχορτο 

(Fumaria 
officinalis), 

Κεχρί (Panicum 
dichotomiflorum), 
Φάλαρη (Phalaris 

spp.), 
Αντράκλα 
(Portulaca 
oleracea) 

2x 87.5 
+ 

100 Dash HC 
* 

20-40 

2 διαδοχικές 
εφαρµογές στην 

προτεινόµενη δόση: 
Πρώτη εφαρµογή 
όταν το ρύζι είναι 

στο στάδιο των 3-4 
φύλλων, αφού 

έχουν αδειάσει τα 
τηγάνια. Το νερό 
επανέρχεται στα 

τηγάνια 3-4 ηµέρες 
µετά την εφαρµογή. 
∆εύτερη εφαρµογή 

(21) ηµέρες µετά 
την πρώτη 

εφαρµογή, αφού 
έχουν αδειάσει τα 
τηγάνια. Το νερό 
επανέρχεται στα 
τηγάνια 4 ηµέρες 

µετά την εφαρµογή. 
Μέγιστη ετήσια 
δόση Pulsar 4 SL 

είναι 175 
κ.εκ./στρ 

2 

125 
+ 

100 Dash HC 
20-40 

‘Η 
Μια εφαρµογή, 
µεταφυτρωτικά, 

όταν 
η καλλιέργεια 

βρίσκεται από το 
στάδιο των δυο 

φύλλων µέχρι την 
αρχή του 

αδελφώµατος (1-2 
αδέλφια). 
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ 
(Helianthus 

annuus) 
 
 
 

Χρησιµοποιείτ
αι 

µόνο σε 
ποικιλίες 
Ηλίανθου 

τύπου 
Clearfield, 
οι οποίες 

έχουν 
επιλεγεί για 

ανθεκτικότητα 
στο 

ζιζανιοκτόνο 
imazamox 

Αγριοβαµβακιά 
(Abutilon 

theophrasti), 
Βλήτα 

(Amaranthus 
spp.), 

Λουβουδιά 
(Chenopodium 

album), 
Οροβάγχη 

(Orobanche spp.), 
Πολυκόµπι(Polygo

num aviculare), 
Αγριοπιπεριά 
(Polygonum 
persicaria), 

Ρανούγκουλος 
(Ranunculus 

sardous), 
Μαρτιάκος 

(Senecio vulgaris), 
Σετάριες 

(Setaria spp.), 
Στύφνος 

(Solanum nigrum), 
Βέλιουρας 
(Sorghum 

halepense), 
Απράγκαθο 
(Xanthium 
spinosum), 

Αγριοµελιτζάνα 
(Xanthium 

strumarium) 
Μουχρίτσα 

(echinochloa crusgali) 
Μέτρια  

ευαίσθητα: 
Βούτοµο 
(Butomus 

umbellatus), 
Κύπερη (Cyperus 

spp.), 
Αιµατόχορτο 

(Digitaria 
sanguinalis), 
Καπνόχορτο 

(Fumaria 
officinalis), 

Κεχρί (Panicum 
dichotomiflorum), 
Φάλαρη (Phalaris 

spp.), 
Αντράκλα 
(Portulaca 
oleracea) 

100 + 50 κ.εκ 
DASH 20-30 

Μία εφαρµογή 
στο διάστηµα 

µεταξύ της 
εµφάνισης των 

πρώτων 4 
πραγµατικών 

φύλλων και µέχρι την 
εµφάνιση των έξι 

πραγµατικών 
φύλλων στο φυτό 

του ηλίανθου. 
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Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίζουµε το ψεκαστικό βυτίο µέχρι τη µέση µε 
νερό και προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος αναδεύοντας. Για το ρύζι 
και τον ηλίανθο, προσθέτουµε το DASH HC υπό συνεχή ανάδευση. Για την µηδική, 
διαλύουµε ξεχωριστά σε µικρή ποσότητα νερού την θεϊκή αµµωνία και την προσθέτουµε 
στο ψεκαστικό βυτίο, αναδεύοντας συνεχώς. Η προσθήκη της θεϊκής αµµωνίας στο 
ψεκαστικό διάλυµα είναι απαραίτητη για την καλύτερη διείσδυση του σκευάσματος στο 
φύλλωµα των ζιζανίων. Συµπληρώνουµε το βυτίο µε το υπόλοιπο νερό.  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 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 την διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
στα σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να αποφεύγεται η χρήση του σε 
ελαφρά εδάφη (αµµώδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα), σε χαµηλές 
θερµοκρασίες και εντατικά αρδευόµενες καλλιέργειες. Στην καλλιέργεια του ρυζιού, στις 2 
εφαρµογές των 87.5 κ. εκ. Pulsar/στρέµµα το χρονικό µεσοδιάστηµα µεταξύ των δύο 
εφαρµογών να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 21 ηµερών. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν: Στον αγρό που χρησιµοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο, µπορούν 
να σπαρθούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, φασόλια, µπιζέλια ή σόγια, µετά από βαθιά 
άροση. Να µην σπέρνονται α) Σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, σίκαλη, ρεβίθια, ηλίανθος ή καπνός 
πριν περάσουν 4 µήνες, β) Καλαµπόκι, βαµβάκι, πατάτα ή ρύζι πριν περάσουν 9 µήνες, γ) 
Ζαχαρότευτλα ή ελαιοκράµβη πριν περάσουν 12 µήνες από την εφαρµογή του 
ζιζανιοκτόνου. 
 
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριµένες καλλιέργειες και 
ποικιλίες, για τις συνιστώµενες δόσεις και οδηγίες εφαρµογής. 
 
 
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές χρήσεις: Kαλλιέργεια /PHI (Ηµέρες): Μηδική: 28, Ρύζι: ∆εν 
εφαρµόζεται, Ηλίανθος: ∆εν εφαρµόζεται. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Το σκεύασµα παραµένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, 
σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, προστατευόµενο από την ζέστη, µακριά από 
το άµεσο ηλιακό φως, σε θερµοκρασίες όχι πάνω από 20 Co . 
 
 
 

Παρατηρήσεις 
*.To Dash HC είναι επιφανειοδραστικό σκεύασµα το οποίo µπορεί να βελτιώσει την 
αποτελεσµατικότητα του Pulsar 4 SL. 
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Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 
 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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