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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

RECEIPT 4 EC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πολυετών και ετήσιων αγρωστωδών 
ζιζανίων Σε βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στην καρβοξυλάση του 
ακετυλοσυνενζύµου Α στην βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (inhibition of acetyl CoA 
carboxylase). 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 4 %  β/ο δραστική ουσία (quizalofop-P-
tefuryl) και 95,29 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LTD 

Παρασκευαστής: ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LTD 

Προϊόν: PANAREX 4 EC 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
♦ Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση όταν τα ζιζάνια έχουν ξεπεράσει το 
προτεινόμενο στάδιο ανάπτυξης και σε περιπτώσεις μεγάλης πυκνότητας ζιζανίων.  

♦ Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζεται στα ζιζάνια κατά τη ζωηρή τους 

ανάπτυξη όπου αυξάνεται η δυνατότητα διακίνησης του προϊόντος στο φυτό.  

♦ Τα ζιζάνια ελέγχονται αποτελεσματικότερα και πιο γρήγορα σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες και σε έδαφος µε επαρκή εδαφική υγρασία.  

♦ Για όλες τις καλλιέργειες πρέπει να εφαρμόζεται πριν την κάλυψη της 

καλλιέργειας από τα ζιζάνια και πριν αυτά γίνουν ανταγωνιστικά στην καλλιέργεια.  

♦ Όταν επικρατούν κακές καλλιεργητικές συνθήκες, όπου τα ζιζάνια και η 
καλλιέργεια είναι κάτω από πίεση, που μπορεί να προκληθεί από παγετό, ξηρασία, 

ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων, πλημμύρα ή έντονη μυκητολογική ή εντομολογική 

προσβολή και μπορεί να έχουμε μείωση στη δυνατότητα μετακίνησης του 
προϊόντος, τότε να µην εφαρμόζεται το προϊόν ή σε περίπτωση που είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή του, να χρησιμοποιούνται οι υψηλότερες προτεινόμενες.  

 

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα  

Οδηγίες για τη χρήση του RECEIPT 4 EC:  

Μετά από δοκιμές συνάγεται ότι το πρoϊόν δεν έχει επίπτωση σε καλλιέργειες που 

προορίζονται για σποροπαραγωγή ή για παραγωγή βολβών και η φυτρωτική 
ικανότητα ήταν ίδια µε του μάρτυρα.  

 

 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά µε ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων 
µε 30-50 λίτρα/ στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος χρησιμοποιείται όταν τα ζιζάνια είναι 
μικρά και ο μεγαλύτερος όγκος χρησιμοποιείται όταν έχουμε μεγάλο πληθυσμό 
ζιζανίων ή όταν τα ζιζάνια είναι σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 
ατμ. (45 psi). Μπεκ τύπου σκούπας. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται µε συνεχή 
ανάδευση του φάρμακου. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο 
και ρίχνεται µε συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Η φιάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά 
ρίχνονται στο βυτίο. Απογεμίζουμε µε νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το 
τέλος του ψεκασμού. ∆εν απαιτείται για την εφαρμογή του η προσθήκη λαδιού ή 
επιφανειοδραστικού.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
-  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) 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 ενέργειας. 
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Είναι φυτοτοξικό στα 
σιτηρά και στις µη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες. 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ  
Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.  
Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.  
Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.  
Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.  
Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.  
Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται.  
Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά µέσα µε νερό και απορρυπαντικό. 

 

 

 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

 

Τομάτα υπαίθρου 

 
28 

 
Βαμβάκι, Πατάτα υπαίθρου, Ηλίανθο,  
Ζαχαρότευτλα, Φασόλια & Μπιζέλια 

για όσπρια 

 
56 

Χειμερινή ελαιοκράμβη δεν ορίζεται, εφόσον η 
εφαρμογή είναι στα αρχικά  

στάδια της καλλιέργειας 
 

 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
- 

Οι πλατύφυλλες καλλιέργειες μπορούν να επανασπαρούν αμέσως σε έδαφος που έχει 
εφαρμοσθεί το RECEIPT 4 EC, αλλά πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα 4 εβδομάδων από 
την εφαρμογή του για την επανασπορά αγρωστωδών καλλιεργειών (σιτηρά). 
 

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

 
• 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. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε 
κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. ∆ιατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο 
περιβάλλον. Όταν αποθηκεύεται σύμφωνα µε τις παραπάνω συνθήκες, παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια. 


