ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΙΤΑΡΙ (ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ), ΚΡΙΘΑΡΙ: Πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και
πολυετή). Ψεκασμός μεταφυτρωτικά, μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι
την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία». Δόση: 3-5 γρ./ στρ.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/ στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (μια
εφαρμογή).
Παρατηρήσεις:
- Ευαίσθητα ζιζάνια: Adonis aestivalis (Άδωνης), Allium vineale
(Αγριοκρέμμυδο), Amarantus spp. (Βλήτα), Anthemis cotula (Ανθεμίς), Bifora
radians (Μπιφόρα), Bilderdykia convolvulus (Αναριχώμενο Πολύγωνο),
Capsella bursa-pastoris (Καψέλα), Chenopodioum album (Λουβουδιά),
Geranium dissectum (Γεράνιο), Lamium purpureum (Λάμιο), Matricaria
chamomilla (Χαμομήλι), Myagrum perfoliatum (Μύαγρο), Papaver rhoeas
(Παπαρούνα), Polygonum aviculare (Πολυκόμπι), Polygonum persicaria
(Αγριοπιπεριά), Portulaca olearacea (Αντράκλα), Ranunculus acer
(Ρανούνκουλος), Rapistrum rugosum (Ράπιστρο), Rumex sp. (Λάπαθο),
Sinapis arvensis (Σινάπι), Stellaria media (Στελάρια), Vicia sativa
(Αγριοαρακάς), Viola arvensis (Αγριοπανσές).
- Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση): Cirsium sp.
(Κίρσιο), Calystegia sepium (Περικοκλάδα Μεγάλη), Convolvulus arvensis
(Περικοκλάδα), Centaurea cyanus (Κενταύριο), Chrysanthemum segetum
(Αγριομαργαρίτα), Fumaria officinalis (Καπνόχορτο), Scandix pecten-veneris
(Μυρώνι), Veronica persica (Βερόνικα).
-Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.
-Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του, ενώ μεγάλη
ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 2,7 Atm
(40 psi) και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Να χρησιμοποιείται πάντα
καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη
μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την
ανάδευση. Ξεπλύντε τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο
ψεκαστικό.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένετε τον
ψεκαστήρα μετά την χρήση του NIMBLE με διάλυμα 3% οικιακής αμμωνίας και
ποτέ μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν
τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Αραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές
και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν
(σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη
συνιστώμενη δόση).
2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του
ψεκαστικού για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.
3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 1 λίτρο από
διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας 3% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε
σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο
το ψεκαστικό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και
αφήστε το επί δυο ώρες. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.
4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό
νερό.
5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπέκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει
το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 3 στην ίδια συγκέντρωση
και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό.
Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά,
ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή
εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας
ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά
του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού
καταστραφούν προηγουμένως τα δοχεία με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο,
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Thifensulfuron methyl (Èéöåëóïõöïõñüí ìÝèõë)
Tribenuron methyl (Ôñéìðåíïõñüí ìÝèõë) ÅíáéùñçìáôïðïéÞóéìïé êüêêïé (WG)
EããõçìÝíç óýíèåóç: Thifensulfuron methyl: 50% â/â, Tribenuron methyl: 25% â/â,
ÂïçèçôéêÝò ïõóßåò: 21,6% â/â

Εκλεκτικό, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της οµάδας των
σουλφονυλουριών για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων
σε σιτάρι και κριθάρι. Απορροφάται από το φύλλωµα και από τη
ρίζα των ζιζανίων. Το ΝΙΜΒLE είναι µίγµα δύο δραστικών
συστατικών (Thifensulfuron methyl και Tribenuron methyl) που
δρουν αναστέλλοντας το ένζυµο Ακετογαλακτική συνθετάση (ALS).
Η καταστροφή των ζιζανίων επέρχεται μετά από 1 έως 3
εβδομάδες από την εφαρμογή.

ÐÑÏÏÑÉÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ×ÑÇÓÔÅÓ

ÐÑÏÓÏ×Ç:
Ðïëý ôïîéêü ãéá ôïõò õäñüâéïõò
ïñãáíéóìïýò, ìå ìáêñï÷ñüíéåò åðéðôþóåéò.
Ðñïóï÷Þ, ðåñéÝ÷åé Tribenuron methyl, ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé áëëåñãéêÞ áíôßäñáóç.
Ãéá íá áðïöýãåôå ôïõò êéíäýíïõò ãéá ôçí
áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí,
áêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρo
Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70125/17-07-2015

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα αμέσως από τη
μολυσμένη περιοχή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν η αδιαθεσία παραμένει.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο
νερό μέχρι να απομακρυνθεί εντελώς το χημικό. Απομακρύνετε τους
φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
Πλύνετε το δέρμα καλά με νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: η πρόκληση εμετού δεν συνιστάται. Ξεπλύνετε
το στόμα και χορηγήστε νερό ή γάλα. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε το
στόμα και χορηγήστε πάλι υγρά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Πλύση στομάχου ή χορήγηση
ενεργού άνθρακα συνιστώνται. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς
να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων
από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη
προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -ΕΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ,
ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ
Ή
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Με στόχο την αποφυγή ή την
καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων, συνιστάται η εναλλαγή ή
ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης. Να μην
εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό στρες. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Δεν έχει εφαρμογή.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες
χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται. Καθορίζεται
από το διάστημα της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής >120 ημερών.
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ,
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε
μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία
παρασκευής.
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Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

