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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

TRAILER ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων 
ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι). Δρα διασυστηματικά, 
απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των 
ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει 
την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθετάση του 
οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των 
αμινοξέων. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) με δραστική ουσία Tribenuron-methyl 75% β/β και 
21,8 % β/β βοηθητικές ουσίες.  
 

Kάτοχος της άδειας και παρασκευαστής: INDUSTRIAS AFRASA S.A.  

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

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 

 
Πεδίο  
Εφαρμογης 

 
 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος  

 
Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

 
γρ / 

στρέμμα. 

(max) 

 
Όγκος ψεκ. 
Υγρού σε 
λίτρα/στρ. 

Χειμερινά Σιτηρά 

(Κριθάρι, Σιτάρι, 

Τριτικάλε) 

Ετήσια 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια. 

2 10 – 50 Μεταφυτρωτική εφαρμογή 

μετά τα 9 φύλλα της 

καλλιέργειας και μέχρι το τέλος 

του αδελφώματος 

 
 

 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ:  
1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο των 2 έως 6 φύλλων. 
 
Καταπολεµούµενα ζιζάνια  
 

 

Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριο σινάπι (Sinapsis arvensis), Άγριο χαμομήλι (Anthemis arvensis), 

Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Λάμιο (Lamium purpureum), Στελλάρια (Stellaria media). 

Ευαίσθητα ζιζάνια: Κίρσιο (Cirsum arvense), Κολλητσίδα (Galium aparine), Παπαρούνα 
(Papaver rhoeas). 
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Χαμομήλι (Matricaria recutita), Πολυκόμπι (Polygonum 
aviculare). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με μπεκ τύπου σκούπας με πίεση μικρότερη 
από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και υπό συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά 
εδάφους και με 10-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα. 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Σιτηρά Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο 

ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την 

εφαρμογή. 

 

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

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική 
μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται 
εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ταξινόμηση κατά ΗRAC: Group B. 
 

 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. 
Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση. 
 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: 
Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του 
ψεκαστήρα ως εξής: 
• Αδειάστε τελείως το βυτίο. 
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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) και αδειάστε το ξανά. 
• Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε διάλυμα 1/3 λίτρο οικιακή 
αμμωνία (περιεκτικότητας 9,5%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με 
καθαρό νερό. 
• Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω 
των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε 
τελείως. 
• Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο 
και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό. 
• Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα 
μπεκ και τα φίλτρα. 
• Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να 
καλλιεργηθεί. 
 

Τα κενά υλικά συσκευασίας (κουτιά, σακίδια), αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Τα κενά βάζα ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού καταστραφούν με 
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, τελικά εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 

Mην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτηρά , λινάρι, τριφύλλι, 
ελαιοκράμβη, κουκιά, μπιζέλια, πατάτες, πριν περάσουν 90 μέρες από την 
εφαρμογή του. Σε περίπτωση αποτυχίας, να σπέρνετε μόνο σιτηρά τον ίδιο 
χρόνο. 
 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες). 

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά 
αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 35°C παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής του. 
 
 

• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

 

 

 

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

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
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Εικονογράμματα κινδύνου: 
 

   

H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH208: Περιέχει tribenuron-methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 


