
Εγγυημένη σύνθεση: Flazasulfuron 25% β/β (χημική ομάδα σουλφονυλουρίες),
                                     Βοηθητικές ουσίες 74.5% β/β. 

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και 
πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προ-
ϊόν. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Για να αποφύ-
γετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

® Σήμα κατατεθέν Rotam

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 70246/18-10-2017

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Flazasulfuron (φλαζασουλφουρόν)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

50 γρ.Περιεχόμενο: 
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ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ROTAM AGROCHEMICAL 
EUROPE Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & 
Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, 
www.basf-agro.gr



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφό-
σον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρού-
χα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό 
και σαπούνι.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο 
της έκθεσης.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από 

τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων 
σε αμπέλι και ελιά, 10 μέτρων με φυτική κάλυψη σε εσπεριδοειδή, 

20 μέτρων με φυτική κάλυψη σε ακαλλιέργητες εκτάσεις.
Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 4%.
Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, 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%.



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέ-
μηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανί-
ων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε αμπέλι, 
ελιά, εσπεριδοειδή και ακαλλιέργητες εκτάσεις.
Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακι-
νείται μέσω της αποπλαστικής και συμπλαστικής οδού και συγκε-
ντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζο-
ντας την ανάπτυξή τους.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτι-
κά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή 
με τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους 
τρυφερούς βλαστούς, τις παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές 
κλαδέματος των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκού-

πας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2  ατμόσφαιρες (30 PSI). 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Ευαίσθητα Αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη, (Avena fatua, Bro-
mus sterilis), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Ήρα (Lolium spp.), 
Πόα (Poa annua), Σετάριες (Setaria verticillata, S. viridis, S. pumila).
Ευαίσθητα Πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτο (Amaranthus retroflexus), 
Καλέντουλα (Calendula arvensis), Καψέλλα (Capsella bursa-pasto-
ris), Λουβουδιά (Chenopodium album), Κόνυζα (Conyza/Erigeron 
canadensis),  Αγριοκαρότο (Daucus carota), Άγρια ρόκα (Diplotax-
is erucoides), Καπνόχορτο (Fumaria spp.), Γεράνι (Geranium dis-
sectum, G. rotundifolium), Λάμιο (Lamium sp.), Μολόχα (Malva sp.), 
Αντράκλα (Portulaca oleracea), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Στελ-
λάρια (Stellaria media), Στύφνος (Solanum nigrum), Αγριοράδικο (Ta-



raxacum officinale), Τριφύλλι (Trifolium spp.), Τσουκνίδα (Urtica spp.).
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), 
Κύπερη (Cyperus spp.), Γαλατσίδα (Euphorbia spp.), Ζωχοί (Son-
chus arvensis, S. oleraceus), Βερόνικα (Veronica persica).
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Λεμο-
νιά, Γκρέιπφρουτ, Κιτριά): Συστήνεται 1 εφαρμογή με κατευθυνό-
μενο ψεκασμό στη γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφά-
νεια ως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προ-
φυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, την άνοιξη-καλοκαί-
ρι, με δόση 16 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστι-
κού υγρού: 20-40 λίτρα ανά στρέμμα.
Ελιά: Συστήνεται 1 εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη γραμ-

μή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια ως το 1/3 της συνολι-
κής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μετα-
φυτρωτικά των ζιζανίων, από το φθινόπωρο ως την άνοιξη, με δό-
ση 16 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
20-40 λίτρα ανά στρέμμα.
Αμπέλι: Συστήνεται 1 εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη 
γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια ως το 1/3 της 
συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς 
μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο τέλος του χειμώνα ή τις αρχές της 
άνοιξης, με δόση 16 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψε-
καστικού υγρού: 10-40 λίτρα ανά στρέμμα.
Ακαλλιέργητες εκτάσεις (Σιδηρόδρομοι, βιομηχανικές περιοχές, 
αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους 



και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστι-
κές και αγροτικές περιοχές): Συστήνεται 1 εφαρμογή προφυτρωτικά 
ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, με δόση 20 γραμ. σκευάσματος 
ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα ανά στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρ-

μογές.
2.  Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων ή ως 

τα 10 εκ. ύψος.
3.  Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστι-

κού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμό-
ζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετι-

κέτα του σκευάσματος.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά 
μέτρα, κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανι-
οκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την απο-
φυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να 
μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς 
το ψεκαστικό υγρό.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Εσπεριδοειδή, 
Ελιά: 45 μέρες, Αμπέλι: 75 μέρες.



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύο-
ντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευ-
ση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυ-
τίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με 
νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φο-
ρές με καθαρό νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται 
υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νε-
ρά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέ-

χεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο (φι-
άλες, κουτιά) για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτί-
θενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής, όταν αποθηκεύεται στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και κα-
λά αεριζόμενο.
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