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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: 
Είναι πυκνό διάλυμα (SL)  με 75 % β/ο δραστική ουσία (MCPA οξύ), (υπό μορφή άλατος 
διμεθυλαμίνης 91,85 % β/ο) και 20,6% 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 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), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Κενταύρια 

(Centaurea cyanus), Λουβουδιά (Chenopodium álbum), Περικοκλάδα (Convolvulus 
arvensis), Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine), Γεράνι (Geranium 

dissectum), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Λάμιο (Lamium spp.), Χαμομήλι 
(Matricaria spp.), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas ), Ραπανίδα (Raphanus 

raphanistrum), Λάπαθο (Rumex sp), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Ζωχός (Sonchus 

arvensis), Σπέργουλα (Spergula arvensis), Στελλάρια (Stellaria media), Βερόνικες 

(Veronica spp), (Ridolfia segetum),  

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια   

Aνθεμίδα (Anthemis arvensis), Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta), Κεράστιo 

(Cerastium spp.), Κίρσιο (Cirsium arvense), Πικρίς (Picris/Helminthotheca 
echioides), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare). 
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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).   

  
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.   
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε 
σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό 
αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό 
νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετέ το πάλι με άφθονο καθαρό νερό.   
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
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. 
  

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

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Διαχείριση Ανθεκτικότητας   
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, 
καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων 
(ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
των ζιζανίων. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Πεδίο Εφαρμογής 

 

PHI 

(σε ημέρες) 

Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από το 
στάδιο ανάπτυξης της  

καλλιέργειας κατά την εφαρμογή. 

 
 

 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας είναι δυνατή η επανασπορά, 4 εβδομάδες 
μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. 
 

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. 
 

 
• 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:  
Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, 
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 


