
185 C368 C Process Black C

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ÁËÖÁ ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÅÖÏÄÉÁ ÁÅÂÅ
ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 73, 15231 ×áëÜíäñé
Ôçë.: 2111205555, Öáî: 2111205559
Èåóó/íßêç: Ô.È. 1343, Ô.Ê. 57008 Éùíßá,
Ôçë.: 2310784931-6, Öáî: 2310780453
ÅñãïóôÜóéï: Ïéíüöõôá Âïéùôßáò
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Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ: 5 ΛΙΤΡΑ

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο και αντιφυλλιζιακό καπνού.

Α.Α.∆.Α.: 7596/16.03.2009

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Pendimethalin ................................................33% β/ο
Βοηθητικές ουσίες ....................................66,64% β/β

Αριθµός Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

185 C368 C362 C Process Black C

Pendimethalin (Ðåíôéìåèáëßíç) 33%
ÃáëáêôùìáôïðïéÞóéìï υγρό

Pendigan 

�

33EC



ÐENTIÃÊÁÍ:
Åêëåêôéêü æéæáíéïêôüíï για την καταπολέµηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλ- 
λων ζιζανίων κατά το φύτρωµά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρµόζεται και 
ως αντιφυλλιζιακό καπνού. Στο βιοχηµικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της µίτω- 
σης µε παρεµπόδιση του σχηµατισµού των µικροσωληνίσκων της µιτωτικής ατρά- 
κτου. ∆ρα δι΄ επαφής και παρεµποδίζει την ανάπτυξη των µασχαλιαίων οφθαλµών 
(φυλλίζια), που ακολουθει το κορυφολόγηµα των αµερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ 
και Βιρτζίνια.

ÔÑÏÐÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ: Åöáñìüæåôáé áíÜëïãá ìå ôçí êáëëéÝñãåéá, ðñïóðáñôéêÜ ìå 
åíóùìÜôùóç, ðñïöõôñùôéêÜ åðéöáíåéáêÜ Þ νωρίς ìåôαöõôñùôéêÜ. Óôçí åðéöáíåéá- 
êÞ åöáñìïãÞ, áí äå âñÝîåé µέσα σε 5-6 çìÝñåò, ÷ñåéÜæåôáé ðüôéóìá. Åðßóçò, åöáñ- 
ìüæåôáé ùò áíôéöõëëéæéáêü êáðíïý, øåêÜæïíôáò ôá êïñõöïëïãçìÝíá êáðíüöõôá. 
Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε µε πίεση ψεκαστικού µικρότερη 
από 3-4 ατµόσφαιρες (45-60 psi).

ÔÑÏÐÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ ØÅÊÁÓÔÉÊÏÕ ÕÃÑÏÕ:
Ãåìßæïõìå ôï δοχείο του øåêáóôéκού µηχανήµατος ìÝ÷ñé ôç ìÝóç ìå íåñü και προ- 
σθέτουµε αναδεύοντας την συνιστωµένη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε 
µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ-Å×ÈÑÏÉ-ÄÏÓÅÉÓ-ÔÑÏÐÏÓ KAI ×ÑÏÍÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
Γενικός στόχος: Ετήσια αγρωστώδη(1) και πλατύφυλλα(2) ζιζάνια.
Στον καπνό δρα και σαν αντιφυλλιζιακό των Αµερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ & Βιρτζί- 
νια. Παρεµπόδιση έκπτυξης µασχαλιαίων οφθαλµών (φυλλιζίων).
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η (Πορτοκαλιά-Λεµονιά-Μανταρινιά-Γκρέιπ φρουτ-Φράπα-Κίτρο): ∆ό- 
ση: 400-600 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόµενος ψεκασµός προφυτρωτικά των ζιζανίων µε- 
ταξύ των γραµµών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα 
πράσινα µέρη των δένδρων. ΜΗΛΟΕΙ∆Η (Μηλιά-Αχλαδιά)-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακι- 
νιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-∆αµασκηνιά-Κερασιά): ∆όση: 400-600 κ.εκ./στρ. Κατευ- 
θυνόµενος ψεκασµός προφυτρωτικά των ζιζανίων µεταξύ των γραµµών φύτευσης 
το χειµώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). ΑΜΠΕΛΙ: ∆όση: 400-600 κ.εκ./στρ. 
Κατευθυνόµενος ψεκασµός προφυτρωτικά των ζιζανίων µεταξύ των γραµµών φύ- 
τευσης το χειµώνα (κατά τον λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης). ΦΡΑΟΥΛΑ: 
∆όση: 400-550 κ.εκ./στρ. α) Πριν την εγκατάσταση υπαίθριας καλλιέργειας µε εν- 
σωµάτωση ή β) Κατά το λήθαργο σε εγκατεστηµένη φυτεία. ΚΑΡΟΤΟ-ΨΥΧΑΝΘΗ 
(Μπιζέλι-Φασόλι)-ΟΣΠΡΙΑ (Μπιζέλι-Φασόλι-Ρεβίθι-Κουκιά)-ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΣΙΚΑΛΗ- 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: ∆όση: 400-600 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας 
(επιφανειακά αµέσως µετά την σπορά). ΚΡΕΜΜΥ∆Ι-ΣΚΟΡ∆Ο-ΚΡΕΜΜΥ∆Ι ΧΛΩΡΟ*: ∆ό- 
ση: 400-500 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή νωρίς µεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στά- 
διο του µαστιγίου). ΜΑΡΟΥΛΙ-ΡΑ∆ΙΚΙ-ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΜΠΑΜΙΑ*-ΛΑΧΑΝΟ-ΜΠΡΟΚΟ- 
ΛΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι: ∆όση: 400-500 κ.εκ./στρ. Πριν τη µεταφύτευση. ΦΑΚΗ*-ΦΑΒΑ*: 
∆όση: 400 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αµέ- 
σως µετά την σπορά). ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ*- ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ* (φύλλα: Σέλινο*-Μάρα- 
θος*-Φινόκιο*-Κόλιανδρος*-’νηθος*): ∆όση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή προφυ- 
τρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αµέσως µετά την σπορά). ΣΠΑΡΑΓΓΙ: ∆όση: 
500-600 κ.εκ./στρ. Προφυτρωτικά: α) είτε στη επιφάνεια των σαµαριών µετά την 
κατασκευή τους, πριν την κάλυψη µε πλαστικό, β) είτε στην επιφάνεια του ισοπε- 
δωµένου εδάφους (µετά το τέλος της συγκοµιδής και την καταστροφή των σαµα- 
ριών), το αργότερο µέχρι τέλη Ιουλίου. ΑΓΚΙΝΑΡΑ: ∆όση: 400-500 κ.εκ./στρ. Εφαρ- 
µογή πριν τη µεταφύτευση µε ενσωµάτωση ή σε εγκατεστηµένη φυτεία κατά την 
περίοδο του λήθαργου, πριν τη νέα ανάπτυξη, σε γυµνό έδαφος πριν την εµφάνιση 
ζιζανίων. ΠΡΑΣΟ*: ∆όση: 400-600 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή προφυτρωτικά της καλλιέρ- 
γειας (επιφανειακά αµέσως µετά την σπορά). ΣΕΛΙΝΟ*: ∆όση: 300-500 κ.εκ./στρ. 
Εφαρµογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αµέσως µετά την σπορά). 
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ-ΑΡΑΧΙ∆Α: ∆όση: 400-600 κ.εκ./στρ. Εφαρµογές προ- 
σπαρτικά µε ενσωµάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αµέσως 
µετά την σπορά). ΠΑΤΑΤΑ: ∆όση: 400-600 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας (επιφανειακά αµέσως µετά την φύτευση). ΚΑΠΝΟΣ (σαν ζιζανιοκτόνο): 
∆όση: 400-600 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή πριν τη µεταφύτευση ή µετά τη µεταφύτευση, 
µεταξύ των γραµµών και µετά το τελευταίο παράχωµα µε κατευθυνόµενο ψεκασµό 
χωρίς να βρέχονται τα πράσινα µέρη των φυτών. ΚΑΠΝΟΣ (σαν αντιφυλλιζιακό των 
Αµερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ & Βιρτζίνια): ∆όση: 400 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός στις 
αρχές της πλήρους άνθησης, αφού κορφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαµηλά, µε 20 
κ.εκ. ψεκαστικού υγρού/φυτό, διαλύµατος 10 κ.εκ. προϊόντος/ λίτρο. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ 
(συµπεριλαµβανοµένων των φυτωρίων): ∆όση: 300-400 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόµε- 
νος ψεκασµός προφυτρωτικά των ζιζανίων µεταξύ των γραµµών φύτευσης, µετά τη 
µεταφύτευση, σε καλά εγκατεστηµένες φυτείες.
* Χρήσεις ήσσονος σηµασίας.

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών/καλλιεργητική περίοδο: Μία (1).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 20-50.

(1)Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: α) Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίτσα, Πράσινη Σετάρια, Σπονδυ- 
λωτή Σετάρια, Αιµατόχορτο, Αλεπονουρά, Κοινή πόα. β) Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώµη, 
Ήρα.
(2)Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια: α) Ευαίσθητα ζιζάνια: Πλαγιαστό Βλήτο, Τραχύ βλήτο, Ανα- 
γαλλίς, Καψέλλα, Λουβουδιά, Αγριοµαργαρίτα, Καπνόχορτο, Κολλητσίδα, Κοινό ηλιοτρό- 
πιο, Μολόχα, Πολυκόµπι, Αγριοπιπεριά, Γλυστρίδα, Παπαρούνα κοινή, Ρανούγκουλος, Ρα- 
πανίδα, Κουφάγκαθο, Σισίµπριο, Στελλάρια, Αγριο Σινάπι, Ήµερο Σινάπι, Στύφνος, Ζωχός, 
Τριβόλι, Βερόνικα, Αγριοµάρουλο. β) Μετρίως ευαίσθητα: Πεντάνευρο, Λάπαθο, Μαρτιά- 
κος, Αγριοµπαµπακιά, Χαµοµήλι. 

Παρατηρήσεις: �∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων που προέρχονται από αµ- 
πελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Pendigan� 
33EC. �Η δράση του Pendigan� 33EC στις επιφανειακές εφαρµογές επηρεάζεται σηµαντι- 
κά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισµα 24-48 ώρες µετά 
την εφαρµογή για την ενσωµάτωση-«ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. �Στο 
βαµβάκι, µετά την προσπαρτική εφαρµογή µε ενσωµάτωση, συνιστάται να ακολουθήσει 
εφαρµογή µετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας, µε ένα ζιζανιοκτόνο που περιέ- 
χει την δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ./στρ. (σκεύασµα 50% περιεκτικό- 
τητας σε δρων συστατικό) ή 125 γρ. δραστική ουσία /στρ. για την καλύτερη αντιµετώπιση 
του στύφνου. �Οι µικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαµηλής περιεκτι- 
κότητας σε οργανική ουσία και µικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι µεγαλύτερες σε µέσης 
σύστασης ή βαριά εδάφη - µέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και 
µεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που θα χρησιµοποιηθούν οι µέγιστες δό- 
σεις και ανάλογα µε τη σύσταση/γονιµότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθει 
παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής 
υγρασίας ή/και χαµηλών θερµοκρασιών. �Το Pendigan� 33EC καταπολεµά τα ζιζάνια που 
φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωµα-κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρ- 
χουν φυτρωµένα ζιζάνια, θα πρέπει προηγουµένως να καταστραφούν µε σκάλισµα ή βο- 
τάνισµα ή µε κατάλληλο µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. �Προτεινόµενα είδη καλλωπιστι- 
κών φυτών: Τούγια, είδη Prunus sp., Κουπρεσοκύπαρις, Βιβούρνο, Κράταιγος, Ήµερο 
πουρνάρι, Πασχαλιά, Μανόλια, ∆ρυς, Φοίνικας, Πεύκο, Λεύκα, Πλάτανος, Ιτιά κλαίουσα, Κα- 
ρυδιά, Ροδόδενδρο, Πυξός, Καµέλια, Γαρδένια, Κυδωνίαστρο, Κυπαρίσσι, Ευώνυµο, Πυρά- 
κανθα, Φορσύθια, Ιβίσκος, `Αρκευθος, Λεβάντα, Αγγελική, Μυρτιά, Πυκροδάφνη, Χαµαί- 
ροπας, Φωτίνια, Λιγούστρο, ∆άφνη Απόλλωνος, Γιούκα, Κισσός, Πελαργόνιο, Γιασεµί, Μυό- 
πορο, Σπαράγγι, Φρέζια, Λίλιουµ, Παιώνια, Γλυτσίνα, Αmmophila sp. �Το Pendigan� 33EC 
είναι ασφαλές κατά την εφαρµογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών 
(φυτά, θάµνοι, δένδρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητα του σε όλες τις 
ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύµητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, µπορεί να 
προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον 
τρόπο εφαρµογής του ζιζανιοκτόνου. Εποµένως, συστήνεται, πριν τη γενικευµένη χρήση 
του, η δοκιµή σε ένα µικρό αριθµό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 µήνες µετά, για πιθανή 
φυτοτοξικότητα. �Μην κάνετε καθολικούς ψεκασµούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς µετα- 
φύτευση. Μην εφαρµόζετε το Pendigan� 33EC σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εµβολι- 
αστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. �Μην εφαρµοζετε 
το Pendigan� 33EC σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστητική 
ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο 
φύλλωµα, τους οφθαλµούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να µην έχει σκασίµατα 
ή ρωγµές, που ενδεχόµενα θα επιτρέψουν την επαφή του Pendigan� 33EC µε το ριζικό 
σύστηµα των καλλωπιστικών φυτών. �Όταν το ριζικό σύστηµα έχει εγκατασταθεί καλά, 
κάνετε την εφαρµογή του Pendigan� 33EC πριν τον εµβολιασµό ή την άνθηση των φυ- 
τών. �Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, µην 
τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρµοστεί Pendigan� 33EC κατά την προηγού- 
µενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που µεταφυτεύονται γυµνόρριζα, µην εφαρµόζετε 
το Pendigan� 33EC πριν περάσουν 2-4 εβδοµάδες από τη µεταφύτευση στην οριστική 
τους θέση. �Μην εφαρµόζετε το Pendigan� 33EC σε θερµοκήπια ή άλλες κλειστές κατα- 
σκευές. �∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδε- 
χόµενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σηµασίας (Κρεµµύδι χλωρό, 
Μαϊντανός, Αρωµατικά φυτά, Πράσο, Σέλινο, Φακή, Φάβα, Μπάµια) από τη χρήση του 
σκευάσµατος. Για τη χρήση ήσσονος σηµασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη 
για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από 
τη χρήση του σκευάσµατος.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: α) Εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης ζιζα- 
νίων (µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά µέτρα, κ.λπ.), ώστε να µειώνεται ο αριθµός των 
εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες. β) Εφαρµογή σε εναλλαγή µε ζιζανιοκτόνα άλ- 
λων οµάδων, µε διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η: Καρότο: 90 ηµέρες.
Λοιπές καλλιέργειες: ∆εν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρµογής.

ÖÕÔÏÔÏÎÉÊÏÔÇÔÁ:
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής.

XΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Ìç óðÝñíåôå êáé ìç öõôåýåôå άλλη êáëëéÝñãåéá, 
εκτός από τις συνιστώµενες, στον ίδιο αγρό, την ίδια καλλιεργητική περίοδο, ðñéí ðåñÜ- 
óïõí Ýîé (6) ìÞíåò áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ζιζανιοκτόνου.

×ÑÏÍÉÊÇ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÓÊÅÕÁÓÌÁÔÏÓ - ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ - ÇÌÅÑÏ- 
ÌÇÍÉÁ ËÇÎÇÓ:
Äéáôçñåßôáé óôçí áñ÷éêÞ ôïõ απαραβίαστη óõóêåõáóßá, óå µέρος îçñü, δροσερό êáé êáëÜ 
áåñéæüìåíï, ìáêñõÜ áðü èÝñìáíóç Þ ðçãÝò áíÜöëåîçò. Óå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ðáñáìÝíåé 
óôáèåñü ãéá äýï (2) ÷ñüíéá áðü ôçí áíáãñáöüìåíç çìåñïìçíßá ðáñáóêåõÞò.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε πε- 
ρίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθι- 
σµό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργα- 
νισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει Pendimethalin. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ÌÁ- 
ÊÑÕÁ ÁÐÏ ÐÁÉÄÉÁ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµι- 
κής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας:
Οι öéÜëåò και τα δοχεία îåðëÝíïíôáé 
õðü ðßåóç µε κατάλληλο µηχανισµό Þ 
ãßíåôáé ôñéðëü îÝðëõìá (ôá íåñÜ ôïõ 
îåðëýìáôïò ôá ñß÷íïõìå óôï øåêáóôéêü 

õãñü) êáé óôç óõíÝ÷åéá, áöïý êáôáóôñáöïýí ðñïçãïõìÝíùò ìå 
ôñýðçìá ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò ìç ðåñáéôÝñù ÷ñÞóçò, åíáðï- 
ôßèåíôáé üëá óå óçìåßá óõëëïãÞò ãéá áíÜêôçóç åíÝñãåéáò.

Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τα κενά συσκευασίας 
του.
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισµούς, να αφήσετε 
µίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 µέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα.
Για να προστατεύσετε τα φυτά µη στόχους, να αφήσετε µίαν αψέ- 
καστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από την µη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το πε- 
ριβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Óå ðåñßðôùóç επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι.
Óå ðåñßðôùóç επαφής µε τα µάτια, 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.
Óå ðåñßðôùóç κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.
ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.
Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων ή 
ένα γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής, αποµακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Γιατροί: Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.
Ôçë. ÊÝíôñïõ ÄçëçôçñéÜóåùí: 2107793777
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