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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SEGA-X 51 SL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 
Απολυμαντικό για την απολύμανση εδάφους, πριν την εγκατάσταση των 
καλλιεργειών. Καταπολεμά ορισμένους νηματώδεις, μύκητες εδάφους και 
βλαστάνοντες σπόρους ζιζανίων. Δρα με τους ατμούς ισοθειοκυανικού μεθυλίου 
που παράγονται κατά τη διάσπασή του στο έδαφος. 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι πυκνό διάλυμα (SL) με 51 % β/ο  δραστική ουσία (Metam sodium) και  57,78 % 
β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

 

 

Κάτοχος της άδειας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Παρασκευαστής: LAINCO S.A. 

Προϊόν: RAISAN 51 SL 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Αφού περάσουν τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος 

πρέπει να γίνει ένα επιφανειακό φρεζάρισμα, για να αεριστεί το χώμα, χωρίς όμως να 

ανακατευτεί με μη απολυμασμένο χώμα.  

2. Εφαρμογή με έγχυση: Mην το χρησιμοποιείτε σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων 
από άλλες καλλιέργειες. Εάν μετά την εφαρμογή του σκευάσματος επικρατεί ξηρασία 

πρέπει να γίνουν ελαφρά ποτίσματα τις επόμενες μέρες.  

3. Εφαρμογή μέσω της στάγδην άρδευσης: Το ειδικό πλαστικό να παραμένει μετά την 

εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής πριν την σπορά ή φύτευση.   

4. Εφαρμογή σε θερμοκήπια: δε θα πρέπει να υπάρχουν άλλες καλλιέργειες  

 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Εφαρμόζεται στο έδαφος (το οποίο πρέπει να είναι ψιλοχωματισμένο, να μην περιέχει 
υπολείμματα βλαστών ή ριζών, να έχει αρκετή εδαφική υγρασία -να βρίσκεται στο 
ρώγο του- και η θερμοκρασία του σε βάθος 10 εκ. να κυμαίνεται από 10°- 25°C) στο 
επιθυμητό βάθος, πριν τη σπορά ή τη φύτευση των καλλιεργειών, ομοιόμορφα επί των 
γραμμών σποράς ή φύτευσης: 
α) Με ειδικούς εγχυτήρες  /στον αγρό:   
Το σκεύασμα εγχέεται αδιάλυτο στο έδαφος με ειδικά μηχανήματα, προσαρμοσμένα 
σε ελκυστήρα, που ενσωματώνουν το απολυμαντικό στο επιθυμητό βάθος και αφού 
συνδεθεί η συσκευασία στην ειδική θέση /αποθήκη του μηχανήματος. Γνωρίζοντας την 
ταχύτητα του ελκυστήρα και την επιφάνεια εφαρμογής, υπολογίζεται ο ρυθμός εκροής 
(έγχυσης) από τα ειδικά μηχανήματα στο έδαφος. Αμέσως μετά την εφαρμογή 
συνιστάται ελαφρύ πότισμα με τεχνητή βροχή, ώστε να δημιουργηθεί επιφανειακή 
κρούστα και να περιορίζεται έτσι η διαφυγή των αερίων από το έδαφος. Αν δεν υπάρχει 
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τέτοια δυνατότητα, συνιστάται πότισμα με 10-15 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο 
για τα σπορεία και 25-40 λίτρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ώστε το σκεύασμα να 
πάει στο βάθος που πρέπει.  
β) Μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης /στον αγρό και στο θερμοκήπιο μετά 
από κάλυψη του εδάφους με πλαστικό. Η απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος 
προστίθεται αδιάλυτη στο σύστημα στάγδην άρδευσης. Οι μεγάλες συσκευασίες 
(βαρέλι /δεξαμενή) συνδέονται απευθείας με  το σύστημα στάγδην άρδευσης.  
Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του αρδευτικού συστήματος (λίτρα /χρόνο /σταλάκτη, 
αριθμό σταλακτών/επιφάνεια εφαρμογής και συνολική επιφάνεια εφαρμογής), 
υπολογίζεται ο χρόνος εισαγωγής της ποσότητας της συσκευασίας στην επιφάνεια 
εφαρμογής μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης. Η αναλογία στο συνολικό όγκου 
νερού, που εφαρμόζεται μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης  πρέπει να είναι 
0.1 % έως  2 %. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

- 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Ξεπλύνετε καλά το σύστημα άρδευσης με καθαρό νερό μετά την εφαρμογή.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά δοχεία ή βαρέλια συσκευασίας να ξεπλένονται με καθαρό νερό υπό πίεση με 
κατάλληλο μηχανισμό ή με καλό τριπλό ξέπλυμα αποφεύγοντας τη ρύπανση των 
νερών. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
(ΒΑΡΕΛΙΑ/ΔΟΧΕΙΑ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ 

 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις γειτονικές ή τις καλλιέργειες που ακολουθούν 
εφόσον τηρούνται αυστηρά οι συνιστώμενες οδηγίες και δόσεις εφαρμογής. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται 
μόνο του.   
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 32οC 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Φυτικά 

προϊόντα 

 

 
Ημέρες 

 
Δεν εφαρμόζεται λόγω 

χρόνου εφαρμογής 

 
 

 
 

α)  15 ημέρες σε εδάφη ελαφρά ή μέσης  σύστασης.  
β) 20 ημέρες σε εδάφη βαριά, υγρά και συνεκτικά  
γ) 30 ημέρες αν κατά την εφαρμογή του και  μετά από αυτήν επικρατούν χαμηλές 
θερμοκρασίες.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελεγχθεί εάν έχουν εναπομείνει ατμοί  στο έδαφος πριν την σπορά ή 
τη φύτευση καλλιεργειών  είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ελέγχου βλαστικότητας/cress 
test (δοκιμή με τη χρήση ευαίσθητων σπόρων κάρδαμου). 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Για μη προστατευόμενα άτομα:  
-24 ώρες στον αγρό  
-14 ημέρες  στο θερμοκήπιο μετά από πλήρη αερισμό   
Οι εργαζόμενοι  μπορούν να εισέρθουν  για τον αερισμό του θερμοκηπίου 7 ημέρες 
μετά την εφαρμογή  (πριν την  λήξη του χρονικού διαστήματος ασφαλείας) αλλά με 
προστασία  98% (να φορούν  ανθεκτικά στα χημικά γάντια και μπότες, βαμβακερή 
φόρμα, μάσκα προσώπου  με φίλτρο ενεργού άνθρακα (A2B2 – P3) για αέρια και 
οργανικούς ατμούς, με σημείο ζέσεως > 65°C) και πρέπει μετά το πέρας της εργασίας 
τους να ξανακλείνουν τις πόρτες εισόδου των θερμοκηπίων μέχρι την ολοκλήρωση του 
αερισμού τους. 
 

 
• 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 Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ -
ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρήστε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό και σκιερό, 
μακριά από οξέα και πηγές θερμότητας. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 
δύο (2) χρόνια. 


