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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ZAMZAR ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 

 
Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 
ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων σε Ηλίανθο και Ελαιοκράμβη. 
Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στα υπέργεια και υπόγεια 
μεριστώματα, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Τα τυπικά συμπτώματα είναι 
ορατά 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να 
αναπτύσσονται, τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται. 

 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 5% (β/ο) δραστική ουσία (quizalofop-p-ethyl) 
και 94,2 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

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

Παρασκευαστής: GALENIKA – FITOFARMACIJA A.D. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

  Δόσεις 
σκευάσματος 

 Μέγιστος 

  κ.εκ./ 
στρ. 

Όγκος 
ψεκ. 

 αριθμός 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος (max) υγρού 
λίτρα / 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

εφαρμογών 
ανά 

   στρέμμα  καλλιεργητική 
     περίοδο. 
    Εφαρμογή  

    μεταφυτρωτικά  
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Ηλίανθος 
(HELAN) 

Ετήσια ζιζάνια1 120  
20 – 40 

των ζιζανίων από 
τα δυο φύλλα 
της 
καλλιέργειας 
έως 

 
1 

  την επιμήκυνση  

Πολυετή ζιζάνια1 
 

 200-
300 

 στελεχών  

   (BBCH 13-39)  

Ελαιοκράμβη    Εφαρμογή  

(BRSNN) 
Ετήσια ζιζάνια1 120 

 μεταφυτρωτικά 
των ζιζανίων, 
από 

 

   20 – 40 
τα δυο φύλλα 
της 
καλλιέργειας έως 

1 
  

    την επιμήκυνση  

 Πολυετή ζιζάνια1 200-
300 

 στελεχών  

    (BBCH 13-39).  

 

 

 

 
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ετήσια ζιζάνια: 
Μουχρίτσα και Μικρή Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli – ECHCG, Echinochloa colonum - 
ECHCO), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides- ALOMY), Κοινή Πόα (Poa annua - POAAN) 
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis - DIGSA), Είδη Αγριοβρώμης (Avena sp.-AVESS), Σιτάρια 
(Triticum sp. - NNNGA), Βρώμοι (Bromus sp. – BROSS), Ελευσίνη (Eleusine indica- ELEIN) 
Aγριοκρίθαρο (Hordeum sp.- HORSS), Ήρες (Lolium sp.- LOLSS), Φαλαρίδες (Phalaris sp.- 
PHASS), Πάνικο (Panicum sp.- PANSS), Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense- SORHA) 
Σετάριες (Setaria sp. – SETSS), Ανεμόχορτο (Apera spica-venti – APESV) 
Πολυετή ζιζάνια: 
Αγριάδα (Cynodon dactylon - CYNDA), Βέλιουρας από ριζώματα (Sorghum halepense-
SORHA), Αγρόπυρο/Έλυμος (Agropyron/Elymus repens - AGRRE), Άγρωστις (Agrostis sp.- 
AGSSS), Πάσπαλο (Paspalum sp.- PASS), Τραχεία λειβαδοπόα και Λεία λειβαδοπόα (Poa 
trivialis- POATR, Poa pratensis- POAPR) 
 
2. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. 
3. Να εφαρμόζεται σε ζιζάνια που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης των 2-4 φύλλων μέχρι 
το αδέλφωμα και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια. 
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε 
γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 

 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας των ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας και 
με πίεση 1,5 – 2,5 atm. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   
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Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό να ανακινείται καθ’ 
όλη την διάρκεια του ψεκασμού. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε 
σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τρεις (3) φορές, απομακρύνοντας 
όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, με καθαρό 
νερό 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
-- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Το σκεύασμα περιέχει τις δραστική ουσία quizalofop-P-ethyl, ένα ζιζανιοκτόνο που 
ανήκει στην ομάδα 1 (A) κατά HRAC. 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να εφαρμόζονται 
εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων (π.χ. μηχανική μέθοδος, 
καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων 
(ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης). 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 
 

Φυτικά προϊόντα 

 
 

Ημέρες 

Ηλίανθος (0401050) 60 

Ελαιοκράμβη (0401060) 90 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ  Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να σπαρθούν ελαιοκράμβη, 
ζαχαρότευτλα, τομάτα, σόγια, βρώμη ή κρεμμύδι. 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό 
υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Επανείσοδος χωρίς τη χρήση ολόσωμης φόρμας 
εργασίας και γαντιών μετά την πάροδο 23 ημερών από την εφαρμογή. 
 

 
 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. 

 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και 
καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές 
τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια. 


