
Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7808/9-1-2007

Quizalofop-p-ethyl

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.
Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Εργοστάσιο συσκευασίας - ∆ιανοµή: 

ÈÝóç ÎçñïðÞãáäï, 19600 MÜíäñá ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός του φυλλώµατος των ζιζανίων µε 30-40 λίτρα νερό στο 
στρέµµα. Χρησιµοποιείστε µπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε µε πίεση µικρότερη από 45 psi (2-3 
atm).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος κατά 
τα ¾ µε νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Συµπληρώστε το ψεκαστικό µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Συνδυαστικότητα: Συνδυασµός µε ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων µπορεί να οδηγήσει σε 
µείωση της αποτελεσµατικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες και δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό 
µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φάσµα ∆ράσης:

ΜΗΛΟΕΙ∆Η:
Μηλιά
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:
Ροδακινιά
ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ:
Φράουλα
ΛΑΧΑΝΙΚΑ:
Καρότο, Κρεµµύδι, 
Σκόρδο, Τοµάτα, Πιπεριά, 
Πεπόνι, Κολοκύθι, 
Λάχανο, Μαρούλι, 
Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, 
Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς
ΟΣΠΡΙΑ:
Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:
Σόγια, Ηλίανθος, Βαµβάκι
ΠΑΤΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΦΥΤΑ:
Ζαχαρότευτλα, Καπνός, 
Μηδική
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
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MEΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΟΣΕΙΣ 
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Μεταφυτρωτικά
από το 
στάδιο των 
2–3 φύλλων 
µέχρι το 
αδέλφωµα 
των ζιζανίων 
και πριν τα 
ζιζάνια 
καλυφθούν 
από την 
καλλιέργεια.
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Παρατηρήσεις:
1. Καταπολεµούµενα Ζιζάνια: 
(α) Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αlopecurus spp. (Αλεπονουρές), Apera spicaventi (Ανεµόχορτο), 
Bromus spp. (Βρώµη), Dactylis spp. (∆ακτυλίδες), Digitaria sanguinalis (Αιµατόχορτο), Echinochloa 
crus–galli (Μουχρίτσα), Eleusine indica (Ελευσίνη), Hordeum spp. (Κριθάρια), Lolium spp. (Ήρες), 
Phalaris spp. (Φαλαρίδες), Panicum spp. (Πάνικο), Setaria spp. (Σετάριες), Sorghum halepense 
(Βέλιουρας από σπόρο), Triticum spp. (Σιτάρια). 
(β) Πολυετή Ζιζάνια: Agropyron  repens (Αγρόπυρο), Agrostis stolonifera (Άγρωστις), Cynodon 
dactylon (Αγριάδα), Paspalum spp. (Πάσπαλο), Sorghum halepense (Bέλιουρας από ριζώµατα). 
2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα. 
3. Οι µικρές δόσεις εφαρµόζονται όταν τα ζιζάνια είναι µικρά. 
4. Χρόνος Εφαρµογής: Τα Cynodon dactylon καταπολεµείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 – 20 
εκατοστά. Το Sorghum  halepense καταπολεµείται καλύτερα όταν έχει µήκος βλαστού 45 – 50 
εκατοστά. Η Poa annua (ετήσια Πόα) καταπολεµείται όταν έχει 1 – 4  φύλλα και σε δόση 300 
κ.εκ./στρέµ. 
5. Να µην ψεκάζετε  όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: ∆ιασυστηµατικό, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέµηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: SHARDA BALKAN Μον. Ε.Π.Ε., Λεωφόρος Πεντέλης 8, 
Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234. Τηλ. 210-6815766, 2310-521045.

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε  
    περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης
    στις αναπνευστικές οδούς. 
• Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
    δερµατική αντίδραση. 
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
    οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 
    επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 
   την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
   ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Εγγυηµένη σύνθεση: Quizalofop-p-ethyl 5 % β/o
Βοηθητικές ουσίες 94,6 % β/β

Γαλακτωµατοποιήσιµο Υγρό (EC)

Αριθµός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας. 
Ηµεροµηνία Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε σταγονίδια. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά µετά το χειρισµό. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείται αυτό το προϊόν. Να φοράτε 
προστετευτικά γάντια και µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. 
∆ιάθεση περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Μη ρυπαίνετε 
το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Εάν ζητήσετε 
ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε 
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε 
συµπτωµατική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777.  
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Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Κολοκύθι: 7 ηµέρες, Μηδική: 21 ηµέρες, Μαρούλι,
Σπανάκι, Καρότο, Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια: 21 ηµέρες, Ηλίανθος, Καπνός, Μηλιά, Ροδακινιά,
Πατάτα, Φασόλι, Φράουλα: 35 ηµέρες, Ραδίκια, Μπιζέλια, Σκόρδο: 49 ηµέρες, Τοµάτα, 
Λάχανο, Πεπόνι, Πιπεριά: 56 ηµέρες, Ζαχαρότευτλα, Σόγια: 60 ηµέρες, Αρακάς, Κρεµµύδι, 
Σέλινο: 70 ηµέρες, Βαµβάκι: 80 ηµέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Στην αρχική του απαραβία-
στη συσκευασία, σε µέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, µακριά από πηγές 
ανάφλεξης και την άµεση έκθεσή του στο ηλιακό φως. Παραµένει σταθερό για 2 χρόνια από 
την αναγραφόµενη ηµεροµηνία παρασκευής του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Ειδικές προφυλάξεις για τα 
ζιζανιοκτόνα: Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρµακα, λιπάσµατα και σπόρους. 
Χρησιµοποιείτε χωριστά ψεκαστικά µέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή 
πόσιµο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη 
διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην το χρησιµοποιείτε σε 
καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Μετά τον ψεκασµό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά µέσα 
µε νερό και απορρυπαντικό. Μη χρησιµοποιήσετε άλλο φάρµακο 3 ηµέρες πριν ή µετά την 
εφαρµογή του QUIZALOFOP–P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC.
Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών 
που ακολουθούν:  Μη σπέρνετε και µη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 µήνες από την 
εφαρµογή του. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και της πρόσβασης 
του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα: 
- Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την ψεκασµένη περιοχή για 21 ηµέρες.

Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις µη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.


