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DICASH 48 SL

Εγγυημένη σύνθεση: Dicamba 48% β/ο
            ως άλας dimethylammonium
                                     Βοηθητικές ουσίες: 49,33% β/β

Πυκνό διάλυμα (SL)
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Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 
πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο

• Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,

12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SHARDA BALKAN

Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
Παύλου Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι Τηλ.: 210 6890144

Εργ. Παρασκευής – Συσκευασία - Διανομή:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 κ.εκ.
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70235/16.08.2017

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη 
συσκευασία του. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε 
τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό 
και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, καλέστε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει 
ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.
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Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20 - 40 λίτρα νερό/στρ, μπεκ 
τύπου σκούπας, χαμηλή πίεση έως τρεις (3) atm και υπό συνεχή ανάδευση.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι 
τη μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με 
το υπόλοιπο νερό, υπό συνεχή ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι 
απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με 
νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φόρες με καθαρό 
νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 
εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να 
εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το 
σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του 
συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από 
ήλιο, υγρασία, και παγετό.
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Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται από τα φύλλα και 
τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων.
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Φάσμα δράσης:Φάσμα δράσης:

Παρατηρήσεις: Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα Ζιζάνια: Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti), Τραχύ Βλήτο (Amaranthus
retroflexus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), 
Μεγάλη περικοκλάδα (Calystegia sepium).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τάτουλας (Datura stramonium), Περικοκλάδα (Convolvulus 
arvensis), Κίρσιο (Cirsium arvense), Στύφνος (Solanum nigrum).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ δεν εφαρμόζεται.
Συνδυαστικότητα: --
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην προτεινόμενη 
καλλιέργεια και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και 
εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα). 
Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργεια αραβοσίτου που προορίζεται 
για σποροπαραγωγή.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία 
εφαρμόσθηκε DICASH 48 SL, μόνο αραβόσιτος ή άλλα σιτηρά μπορεί να σπαρθούν, μετά 
από άροση -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Κάθε καλλιέργεια, 
εκτός από τομάτα και καπνός, μπορεί να σπαρθεί το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή 
αραβοσίτου ή την επόμενη άνοιξη, μετά από άροση -της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (24 ώρες).
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Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
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