
 

 SUCLIN - ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                
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570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUCLIN ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών 

για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινά και ανοιξιάτικα 

σιτηρά. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται 

διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και 

αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου 

ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και 

ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και 

παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.  

  

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

MCPA οξύ 75 % β/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85 % 

β/ο) + Βοηθητικές ουσίες 20,6 % β/β. 

Παρασκευαστής Σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED. 

Kάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem Espana S.L.  

Υπεύθυνος για την Τελική Διάθεση στην Αγορά: SHARDA BALKAN 

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 

 

Πεδίο  

Εφαρμογης 

 

 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος  

 

Μέγ. αριθμός 

εφαρμ./ ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./στρέμ-

μα 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

 

 

Χρόνος 

εφαρμογής 

 

Χειμερινά 

σιτηρά 

(Σιτάρι 

TRZSS, 

Κριθάρι 

HORVX, 

Βρώμη 

AVESS, 

Σίκαλη 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

 

100 20-40 Εφαρμόζεται 

μεταφυτρωτικά 

από την 

εμφάνιση του 

πρώτο κόμβου 

(αρχή 

καλαμώματος) 

έως το στάδιο 

του φύλου 
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Παρατηρήσεις:  

 

1. Τα ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 – 30 εκ ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη 

ανάπτυξη.  

2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες 

καλλιέργειες,  

 

μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  

3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή.  

4. Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10οC ή μεγαλύτερη από 25οC.  

5. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη 

ξηρασία, νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημιές 

κ.α.  

 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:  

Ευαίσθητα ζιζάνια  

Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis – ANGAR)  

Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris – CAPBP)  

Κενταύρια(Centaurea cyanus – CENCY)  

Λουβουδιά (Chenopodium álbum – CHEAL)  

Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis – CONAR)  

Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine – GALAP)  

Γεράνι (Geranium dissectum - GERDI)  

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis - FUMOF)  

Λάμιο (Lamium spp. – LAMSS)  

Χαμομήλι (Matricaria spp. – MATSS)  

Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas – PAPRH)  

Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum – RAPRA)  

Λάπαθο (Rumex sp - RUMSS)  

Μαρτιάκος (Senecio vulgaris - SENVU)  

Ζωχός (Sonchus arvensis - SONAR)  

Σπέργουλα (Spergula arvensis SPRAR)  

Στελλάρια (Stellaria media – STEME)  

Βερόνικες (Veronica spp – VERSS)  

SECCE) σημαία  

BBCH 31-39  

Ανοιξιάτικα 

σιτηρά 

(Σιτάρι 

TRZSS, 

Κριθάρι 

HORVX, 

Βρώμη 

AVESS, 

Σίκαλη 

SECCE) 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

 

100 20-40 Εφαρμόζεται 

νωρίς 

μεταφυτρωτικά 

από το στάδιο 

των 3 

πραγματικών 

φύλλων έως 

την εμφάνιση 

του δευτέρου 

κόμβου (αρχή 

καλαμώματος) 

BBCH 13-32 

1 



 SUCLIN - ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                

 

 

(Ridolfia segetum – CRYRI)  

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια  

Aνθεμίδα (Anthemis arvensis – ANTAR)  

Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta – CARHI)  

Κεράστιo (Cerastium spp. – CERSS)  

Κίρσιο (Cirsium arvense - CIRAR)  

Πικρίς (Picris/Helminthotheca echioides – PICEC)  

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare – POLAV)  

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-

40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείστε ακροφύσια (μπεκ) 

τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από δύο (2) ατμόσφαιρες (30 

PSI).  
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την 

εφαρμογή.  

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:  

  

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας είναι δυνατή η επανασπορά, 4 

εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.  

 
 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την άροση να μην  

καλλιεργηθούν ευαίσθητα φυτά όπως τομάτα, τεύτλα, βαμβάκι.  
 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΄Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.  

 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 

και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.  
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Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 

της συσκευασίας:  

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή 

γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 

υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της 

μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενέργειας.  

 
 

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.  

 
 

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά 

αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής 

του.  

 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 

  
 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  

 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

 

Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 

 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  

 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.  

 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  

 Φοράτε προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και προστατευτικά ενδύματα κατά 

την εφαρμογή.  

 Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να 

φοράνε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.  

 Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία.  

 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. Να μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  

 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία 

φυτική ζώνη ανάσχεσης, 10 μέτρων από επιφανειακά νερά, σε χειμερινά 

σιτηρά.  

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
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 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μίαν αψέκαστη 

ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη, 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη 

χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 50% ή 5 

μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 

του ψ.υ. κατά 75%. Δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας όταν 

ψεκάζετε με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψ.υ. κατά 90%.  

 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

 

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  

Ξεπλύνετε το στόμα.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν εφόσον 

είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε 

γιατρό.  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα.  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777  


