Terbuthylazine/Dimethenamid-p (τερμπουθυλαζίν/ντιμεθεναμίντ-π) 
Εγγυημένη Σύνθεση: terbuthylazine
25 % β/ο (χλωροτριαζίνες)
dimethenamid-p
28 % β/ο (χλωροακεταμίδια)
Βοηθητικές ουσίες: 48 % β/β

Εναιώρημα-Γαλάκτωμα (SE)
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To Modett® είναι ζιζανιοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid-p
και της δραστικής ουσίας terbuthylazine και εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή
μεταφυτρωτικά ως το 6ο πραγματικό φύλλο του καλαμποκιού για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν
πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόμα. Για να αποφύγετε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 70254/21.11.2017

Περιεχόμενο:

5 λίτρα

ΠΡΟΣΟΧΗ
® Σήμα κατατεθέν BASF

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6860100, www.basf-agro.gr

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ANΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα.
Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΉΣ: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον
καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΉΣ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93 777
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση
μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους
δρόμους.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μια φυτική ζώνη
ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για την προστασία των φυτών μη στόχων, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη προστασίας
5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100 οC για 2
sec. Συσκευασίες: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό
υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο,
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για διαχείριση
τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Το Modett® παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική
σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά
από το άμεσο ηλιακό φως.
Ημερ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Είναι ζιζανιοκτόνο, μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid- P
που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine
που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbuthylazine παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα ΙΙ), ενώ το dimethenamid- P παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικοί ψεκασμοί με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση 2-3
ατμόσφαιρες.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Eτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.
Ετήσια αγρωστώδη: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Σετάριες, Πάνικο.
Ετήσια πλατύφυλλα: Αγριοβαμβακιά, Acalypha virginica, Βλήτα, Αναγαλλίδα, Bidens
tripartita, Λουβουδιά, Chenopodium ficifolium, Τάτουλας, Καπνόχορτο, Γκαλινσόγκα,
Κολλητσίδα, Galium palustre, Ιπομέα, Χαμομήλι, Σκαρολάχανο, Κοινή Παπαρούνα,
Πολυκόμπι, Λαπάτσα, Αγριοπιπεριά, Αναρριχώμενο Πολύγωνο, Γλυστρίδα, Αλμυρίδι,
Μαρτιάκος, Άγριο Σινάπι, Αγριοντοματιά, Στελλάρια, Βερόνικα, Αγριομελιτζάνα.
Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας ή μεταφυτρωτικά έως το 6ο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας.
Δόση: 200-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ η μεγάλη στα βαριά εδάφη.
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 Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Για την προστασία των γειτονικών καλλιεργειών αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες λιναριού, αγγουριού και ηλίανθου ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς.
Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, κάνετε εναλλαγές με ζιζανιοκτόνα που
ανήκουν σε χημικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμόστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, όπως αμειψισπορά, μηχανικές μέθοδοι ζιζανιοκτονίας, κλπ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από ελαφρύ όργωμα μπορεί να σπαρθεί μόνο αραβόσιτος.
- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Σε περίπτωση
αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από βαθύ όργωμα (>20εκ.) μπορούν να σπαρθούν
το επόμενο φθινόπωρο μόνο σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι) ή ελαιοκράμβη.
- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες).
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση
με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Πλύνετε καλά όλα τα μέρη του ψεκαστικού μετά τη χρήση τρεις φορές με νερό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε προστατευτική ενδυμασία και
κατάλληλα γάντια.
Να χρησιμοποιείται τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου.

