
FENHEX
ΠΡΟΣΟΧΗ
•Υγρό και ατµοί εύφλεκτα.•Μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς • Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική δερµατική 
αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλµικό ερεθισµό. • Επιβλαβές σε 
περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό της 
αναπνευστικής οδού. • Ύποπτο για 
πρόκληση καρκίνου • Μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στα όργανα • Πολύ 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, 
µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να 
αποφύγετε κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται 
κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. 
Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν 
από τη χρήση. Μακριά από θερµότητα / 
σπινθήρες / γυµνές φλόγες / θερµές 
επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.  Μην 
αναπνέετε εκνεφώµατα. Μην τρώτε, 

πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 
προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. Φοράτε γάντια και 
προστατευτική ενδυµασία (µακρυµάνικη µπλούζα, µακρύ παντελόνι και παπούτσια) κατά την 
ανάµιξη/φόρτωση και κατά την εφαρµογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στο χώρο εφαρµογής µετά τον 
ψεκασµό να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυµασία (µακρυµάνικη µπλούζα, µακρύ 
παντελόνι και παπούτσια).  ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.  Μη 
ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους 
οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης µιας 
φυτικής ζώνης ανάσχεσης 20 µέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασµό µε τη χρήση 
ακροφυσίων µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%. Για να προστατέψετε τα 
αρθρόποδα µη στόχους να χρησιµοποιήσετε ακροφύσια µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 
κατά 95% ή να αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 µέτρων από τη µη γεωργική γη σε συνδυασµό 
µε τη χρήση ακροφυσίων µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφήσετε µια 
αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 µέτρων από τη µη γεωργική γη σε συνδυασµό µε τη χρήση ακροφυσίων 
µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%. Για να προστατέψετε τα φυτά µη στόχους να 
αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 µέτρων από τη µη γεωργική γη σε συνδυασµό µε τη χρήση 
ακροφυσίων µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη 
ασφαλείας 5 µέτρων από τη µη γεωργική γη σε συνδυασµό µε τη χρήση ακροφυσίων µείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%. 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε 
µε άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: 
Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιµοποιήσετε.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. 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.  Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό. Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται 
συµπτωµατική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, 
καλά κλειστό, σε µέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασίες άνω των 0°C, µακριά από άµεση 
έκθεσή στο ηλιακό φως, παραµένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 
παρασκευής.
Τρόπος εφαρµογής: Εφαρµόζεται µε ψεκασµό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της 
συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, µε ακροφύσια τύπου σκούπας 
και πίεση 2 - 3 Atm.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεµίστε το 
ψεκαστικό δοχείο µέχρι τη µέση µε νερό και προσθέστε την συνιστώµενη ποσότητα σκευάσµατος. Προσθέστε 
το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Η εφαρµογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση.
Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήµατα του 
ψεκαστικού µηχανήµατος µε καθαρό νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.
Συνδυαστικότητα: Να µη συνδυάζεται µε άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρµόζεται µόνο του. Οδηγίες 
για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Tα κενά µέσα 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 µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη 
περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
 ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Παρασκευαστής σκευάσματος, κάτοχος της άδειας: LAINCO S.A. 
Avda. Bizet 8-12, Polígono Industrial Can Jardi, 08191 Rubí (Barcelona), Ισπανία 

Υπεύθυνος για την διάθεση στην Eλληνική αγορά - 
Διανομή:

oxyfluorfen 24 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 75,97% β/β

Εγγυημένη σύνθεση: 

oxyfluorfen 
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 

266 x150

 

 

Παρατηρήσεις:
1. Εφαρµόζεται µε ψεκασµό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού
2. Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραµ. δ.ο./στρ.
3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου µέχρι τα 2-4 φύλλα.
4. Η εφαρµογή να γίνεται σε ποτισµένο έδαφος.
5. Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
6. Αποφύγετε τον ψεκασµό όταν τα φυτά υποφέρουν από στρες λόγω ξηρασίας, όταν αναµένεται βροχή και όταν φυσάει.
7. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών από διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε παρακείµενες 
ευαίσθητες καλλιέργειες.
8. Καταπολεµούµενα ζιζάνια
Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%)
Αντράκλα (Portulaca oleracea), Λουβουδιά (Chenopodium album), Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis),Άγρια Ρόκα 
(Diplotaxis erucoides), Αγριοβρώµη (Avena sterilis) 
Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%)
Τριβόλι (Tribulus terrestris), Οξαλίδα (Oxalis acetosella), Καλεντούλα (Calendula arvensis)

Φυτοτοξικότητα: Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, µπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα από την διασπορά σταγονιδίων του 
ψεκαστικού υγρού.
Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασµα περιέχει την δραστική ουσία οxyfluorfen η οποία ανήκει στην οµάδα 14 
κατά ΗRAC. 
∆ιαχείριση Ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων µε 
διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές µέθοδοι αντιµετώπισης ζιζανίων (µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά µέτρα).
Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και σποράς ή φύτευσης προστατευόµενης καλλιέργειας/ 
καλλιεργειών που ακολουθούν: -
Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει 
εφαρµοστεί το σκεύασµα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυµα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών 
ζιζανίων, µεταφυτρωτικά. Εφαρµόζεται µε ψεκασµό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της 
συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Ψεκασµός κοντά στο έδαφος σε 
λωρίδες που καλύπτουν το 30% 
της συνολικής επιφάνειας του 
αγρού, το Φθινόπωρο (BBCH 
00).

Ψεκασµός κοντά στο έδαφος σε 
λωρίδες που καλύπτουν το 30% 
της συνολικής επιφάνειας του 
αγρού, το Φθινόπωρο – 
Χειµώνα κατά την διάρκεια 
ωρίµανσης των καρπών (BBCH 
80-90) µε παρουσία ή µη ελιών 
στο έδαφος.

Ψεκασµός κοντά στο έδαφος, 
σε λωρίδες που καλύπτουν το 
30% της συνολικής επιφάνειας 
του αγρού, από το φθινόπωρο 
έως τις αρχές της άνοιξης. 
Συνιστάται η εφαρµογή αρχές 
της Άνοιξης σε ποικιλίες 
µανταρινιάς και σε πρώιµες 
ποικιλίες πορτοκαλιάς και το 
Φθινόπωρο σε όψιµες 
ποικιλίες µανταρινιάς και 
πορτοκαλιάς (Navel).

Ψεκασµός κοντά στο έδαφος σε 
λωρίδες που καλύπτουν το 30% 
της συνολικής επιφάνειας του 
αγρού, από το Φθινόπωρο έως 
τις αρχές της Άνοιξης, κατά το 
λήθαργο (BBCH 00).

Ψεκασµός κοντά στο έδαφος σε 
λωρίδες που καλύπτουν το 30% 
της συνολικής επιφάνειας του 
αγρού, από το Φθινόπωρο έως 
τις αρχές της Άνοιξης, κατά το 
λήθαργο (BBCH 00).

Αµπέλι
Οινοποιήσιµα, Επιτραπέζια)

Ελιά 

Εσπεριδοειδή: Γκρέιπ φρούτ, 
Κίτρο, Λεµονιά, Μανταρινιά, 
Πορτοκαλιά

Μηλοειδή: Αχλαδιά, 
Αχλαδοµηλιά, Κυδωνιά,
Μηλιά, Μουσµουλιά 

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, 
Βυσσινιά, ∆αµασκηνιά, 
Κερασιά, Κοροµηλιά, 
Ροδακινιά
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ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date)
ΑΡ. ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ (Batch No) }

24 EC

ÈÝóç ÎçñïðÞãáäï, 19600 MÜíäñá ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 5550431 • Email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1 ΛΙΤΡΟ

Ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση
ετήσιων πλατύφυλλων

και αγρωστωδών ζιζανίων,
μεταφυτρωτικά

Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης
στην Αγορά:

70429/10.09.2021 

UFI: VQ00-X0T7-E00E-34R5


