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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

TALISMAN ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου και του κεχριού. To 
nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξυγαλακτικού. 

 

 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι ελαιώδες εναιώρημα (OD) με 4% (β/ο) δραστική ουσία (Nicosulfuron) και 96 % 
β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: GALENIKA-FITOFARMACIJA D.O.O 

Παρασκευαστής: GALENIKA FITOFARMACIJA A.D. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

  Δόσεις σκευάσματος   
 

Μεγ. 

 

 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

 
 
 
 

      
Στόχος 

 

 

 

κ.εκ./σ

τ ρ. 

 
 
 
 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

(max.) 

 
 
 
 
Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 

 

 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

αριθμός 
 

εφαρμ/ 
καλ./κη 

 
περίοδο 
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    λίτρα/στρ.   
     Ψεκασμοί 1 

Αραβόσιτος Ζιζάνια 112,5

- 

0,75 20-40 φυλλώματος,  

  150   BBCH 12-18  

Κεχρί**     Ψεκασμοί 1 
PANMI Ζιζάνια 112,5

- 

0,75 20-40  φυλλώματος,  

  150   BBCH 12-18  

(Χρήση       

ήσσονος       

σημασίας)       

 

 

 

 
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (Amaranthus sp.), Σκαρολάχανο (Mercurialis   annua), 
Μουχρίτσα (Echinochloa crus- galli), Αιματόχορτο (Digitaria spp.), Σετάρια  (Setaria spp.*), 
Βέλιουρας (Sorghum halepense*). Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά (Chenopodium 
album),   Αγριοτοματιά (Solanum nigrum*), Τάτουλας (Datura stramonium), Πολύγωνο 
(Polygonum convolvulus), Πάνικο (Panicum miliaceum*). 

 
* Για την καταπολέμηση των εν λόγω ζιζανίων να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση. 
**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στο κεχρί από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο 
κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 

 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός φυλλώματος. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την 
συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα μετά τον ψεκασμό για να μην προκληθούν 
ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό 
μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3%. Επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χλωρίνη οικιακής χρήσης. Να ακολουθηθούν τα εξής στάδια 
καθαρισμού: 
- Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να 
περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό). Αδειάστε 
τελείως το βυτίο. 
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας 
οικιακής χρήσης 3% ανά 100λιτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του 
συστήματος για 10 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως το βυτίο ξανά. 
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- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη 
του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό). Αδειάστε τελείως το βυτίο. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Κατά την 1η–2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 
χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της 
χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της 
καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. 
-Να μη χρησιμοποιείται στο ‘γλυκό καλαμπόκι’ και σε καλλιέργειες σε αραβόσιτου που 
προορίζεται για σπορά. 

 

 
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 κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 

 
Πεδίο εφαρμογής 

 
Ημέρες 

Αραβόσιτος, κεχρί - 
 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το TALISMAN, 
στον ίδιο αγρό, και κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος. 
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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: 
Επιτρέπεται η είσοδος εργατών στον αγρό αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό 
πάνω στα φυτά. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων για βόσκηση για 50 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:  
Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και 
οποιαδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή 
του TALISMAN και αφού προηγηθεί βαθιά άροση. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην 
αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ΟC. 


