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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

RiNiDi ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου. Μίγμα τριών διασυστηματικών 
ζιζανιοκτόνων, το rimsulfuron και το nicosulfuron της ομάδας των Σουλφονυλουριών 
και το dicamba το οποίο ανήκει στα παράγωγα βενζοϊκού οξέος με ορμονική δράση. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι βρέξιμοι κόκκοι (WG) με 2,3 % β/β δραστική ουσία (rimsulfuron), 9,2 % β/β 
δραστική ουσία (nicosulfuron),  55 % β/β δραστική ουσία (dicamba), υπό μορφή άλατος 
νατρίου και 27.29 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. 

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο 

στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής.   

2.  Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες 
καλλιέργειες.   

3. Συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού σκευάσματος σε 

αναλογία 0,1% κατ’ όγκο.  

4. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:  

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense), 

Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides), Τραχύ Βλήτο  (Amaranthus retroflexus), 
Λουβουδιά (Chenopodium álbum), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), 
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Στελλάρια (Stellaria media), Στύφνο  (Solanum 

nigrum). 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, με 20-40 
λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση μικρότερη των 2,5 atm και μπεκ τύπου 
σκούπας.   

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε 
την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ’ όλη την διάρκεια 
του ψεκασμού.   
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα και ξεπλύνετέ το βυτίο 
και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό και απορρυπαντικό διάλυμα και 
ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Τα φίλτρα και ακροφύσια πρέπει να αφαιρούνται και 
να καθαρίζονται χωριστά και να ξεπλένονται με καθαρό νερό. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι κενές συσκευασίες (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό 
δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.    
 

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

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες αραβοσίτου που 
προορίζονται για σποροπαραγωγή.  
Διαχείριση Ανθεκτικότητας   
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, 
καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

 

 
 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

Αραβόσιτος 
 

Μη εφαρμόσιμο 
 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το RiNiDi, στον 
ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, να σπέρνεται μόνο αραβόσιτος και αφού πρώτα γίνεται 
όργωμα. 
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Mη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτηρά, πριν περάσουν 6 μήνες 
από την εφαρμογή του σκευάσματος. 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό 
στη φυλλική επιφάνεια. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη 
περιοχή για 30 ημέρες μετά τον ψεκασμό.  
 
 

 
• 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:  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό 
(θερμοκρασίες ≤ 35 oC) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 


