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Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετησίων πλατύφυλλων και
αγρωστωδών ζιζανίων στο βαµβάκι.

Αρ. Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Fluometuron: ...........................................50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες .................................55,1% β/β

∆ιανοµή: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Ατιικής, Τηλ: 2105555220, 2105559001-2

Κάτοχος της ’δειας:-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

Fluometuron (Φλουοµετουρόν) 50%
Συµπυκνωµένο εναιώρηµα (SC)

185 C187 C Process Black C
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, 
µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ 
ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν α- 
πό τη χρήση.
Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων / εκνεφώµατα.
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρη- 
σιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προ- 
στατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προ- 

στασίας για τα µάτια/πρόσωπο.
Φοράτε µπότες κατά την εφαρµογή.
Συνιστάται η εφαρµογή του προϊόντος να γίνεται µε τρακτέρ 
µε κλειστή καµπίνα.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρµα και µπότες εάν 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής λίγο µετά τον ψεκασµό.
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευ- 
τικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό 
πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα 
νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο) και 
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50SC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

185 C368 C362 C Process Black C

στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύ- 
πηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτί- 
θενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.

Μη ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία 
του.
Μην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανεια- 
κά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά µη στόχους, να αφήσετε µίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τη µη γεωργική 
γη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση  έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης, συµβου- 
λευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αµέσως το Κέντρο ∆η- 
λητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξε- 
πλύνετε το στόµα.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νε- 
ρό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός ζητήστε ιατρική 
συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά 
µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός ζη- 
τήστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής, µεταφέρετε τον παθόντα στον κα- 
θαρό αέρα.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµ- 
πτωµατική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777

ΑΝΟΙΞΤΕ Ε∆Ω
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Α όψη (µπροστινή ετικέττα)
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50SC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

ΣΚΑΡΛΕΤ:
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετησίων πλατύφυλλων και α- 
γρωστωδών ζιζανίων στο βαµβάκι. ∆ρα διασυστηµατικά. Απορροφάται κυρίως 
από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωµα. Παρεµποδίζει τη φωτο- 
σύνθεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Οµοιόµορφος ψεκασµός του εδάφους προσπαρτικά µε ενσωµάτωση ή προ- 
φυτρωτικά, αµέσως µετά τη σπορά. Η εφαρµογή να γίνεται µε ακροφύσια τύ- 
που σκούπας, πίεση ψεκαστικού µέχρι 3 atm (45 psi) και µε σταθερή ταχύτητα 
4 περίπου χιλιοµέτρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. ∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα 
σκευάσµατος σε µικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο ανα- 
δεύοντας. Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε 
το βυτίο και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές µε καθαρό 
νερό µέχρι να αποµακρυνθούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-∆ΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΒΑΜΒΑΚΙ: Καταπολέµηση ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. 
∆όση: 200-400 κ.εκ./στρ. Εφαρµογές: α) Προσπαρτικά µε ενσωµάτωση. β) 
Προφυτρωτικά αµέσως µετά τη σπορά.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρέµµα.

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Μία (1) εφαρµογή.

Παρατηρήσεις:
1) Η δόση είναι ανάλογα µε τον τύπο εδάφους. Οι µεγαλύτερες δόσεις στα 
βαριά εδάφη και οι µικρότερες στα ελαφριά εδάφη. 2) Η προσπαρτική εφαρ- 
µογή µε ενσωµάτωση συνιστάται για ξηρά εδάφη ή όταν αναµένεται να επι- 
κρατήσουν συνθήκες ξηρασίας µετά την εφαρµογή. 3) Σε 7-10 µέρες από την 
προφυτρωτική εφαρµογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, µε 20-30 κ. 
µ. νερό/στρ. ώστε να ενεργοποιηθεί το fluometuron. 4) Μην το χρησιµοποιεί- 
τε σε αµµώδη εδάφη. 5) Καταπολεµούµενα ζιζάνια: α) Ευαίσθητα Αγρωστώ- 
δη ζιζάνια: Μουχρίτσα. β) Ευαίσθητα Πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα, Αγριοβαµβα- 
κιά*, Λουβουδιές, Τάτουλας, Χαµοµήλι, Ηλιοτρόπιο*, Αγριοπιπεριά, Πολυκόµπι, 
Αντράκλα, Λάπαθο, Μαρτιάκος, ’γριο σινάπι, Αγριοντοµατιά, Ζωχοί, Αγριοµελι- 
τζάνα*, Τριβόλι. γ) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Χρωζοφόρα, ∆ωδεκάνθι, Σετά- 
ριες. *Καταπολεµούνται καλύτερα µε τη µεγάλη δόση. 6) Για την καταπολέ- 
µηση και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων το σκεύασµα µπορεί να συνδυαστεί µε 
Pendigan� 33EC, Activus� 33EC ή Orient� 33EC.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Καταπολέµηση ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. 
∆όση: 300+100 κ.εκ./στρ. Σπαστή εφαρµογή: α) Προσπαρτικά µε ενσωµά- 

Process Black C
Β όψη (οπίσθια ετικέττα)

τωση + β) Προφυτρωτικά.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρέµµα.

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
∆ύο (2) / 7 ηµέρες.

Παρατηρήσεις:
Καταπολεµούµενα ζιζάνια: Μουχρίτσα, Βλήτα, Λουβουδιές, Τάτουλας, Αγρι- 
οντοµατιά, Αγριοµελιτζάνα.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας υιοθετήστε εναλλακτικές πρα- 
κτικές αντιµετώπισης των ζιζανίων (µηχανικές, καλλιεργητικές) όπου είναι 
εφικτό ή κάνετε εναλλαγή µε ζιζανιοκτόνα µε διαφορετικό τρόπο δράσης. 
Το σκεύασµα περιέχει τη δραστική ουσία fluometuron, ένα ζιζανιοκτόνο που 
ανήκει στις οµάδες C2 & F3 κατά HRAC.

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥ- 
ΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας 
της καλλιέργειας στην οποία χρησιµοποιήθηκε το σκεύασµα, στον ίδιο αγρό, 
την ίδια περίοδο, µπορεί να σπαρθεί µόνο βαµβάκι.

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥ- 
ΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μη σπέρνετε και µη φυ- 
τεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 µήνες από την εφαρµογή του και 
µετά από βαθύ όργωµα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑ- 
ΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Βαµβάκι:  ∆εν εφαρµόζεται, καλύπτεται από το χρόνο εφαρµογής του 
σκευάσµατος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι εκλεκτικό στο βαµβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτο- 
ξικότητα όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως και τον 
τρόπο εφαρµογής.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται µε τα ζιζανιοκτόνα Pendigan� 33EC, 
Activus� 33EC και Orient� 33EC.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: ∆ιατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευα- 
σία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο, µακρυά από ηλιακό φως. 
Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ανα- 
γραφόµενη ηµεροµηνία παρασκευής.




