
Μη εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (µη 
διασυστηµατικό) για την καταπολέµηση µεγάλου εύρους 
ζιζανίων, ιδιαίτερα πλατύφυλλων. Χρησιµοποιείται και 
σαν αποφυλλωτικό για τη διευκόλυνση της συγκοµιδής.

ΜΠΡΑΪΣ:
Μη εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (µη διασυστηµατικό) για την καταπολέµηση µεγάλου 
εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλατύφυλλων. Χρησιµοποιείται και σαν αποφυλλωτικό σε συγκεκριµµένες καλ- 
λιέργειες µε σκοπό να διευκολυνθεί η συγκοµιδή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Καθολικός οµοιόµορφος ψεκασµός του φυλλώµατος των ζιζανίων µε ψεκαστικό υψηλού όγκου µε χαµηλή 
πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέµµα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 
20 λίτρα το στρέµµα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασµού µέχρι 1 ατµόσφαιρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεµίζoυµε τo δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση και προσθέτουµε αναδεύοντας 
την συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-∆ΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η (Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεµονιά-Γκρέιπ Φρουτ-Λιµεττία-Φράπα)-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακι- 
νιά-Βερυκοκιά-Κερασιά-Βυσσινιά-∆αµασκηνιά)-ΜΗΛΟΕΙ∆Η (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά)-ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ (Αµυ- 
γδαλιά-Φουντουκιά-Φιστικιά-Καστανιά-Καρυδιά)-ΕΛΙΕΣ (ελαιοποιήσιµες)-ΑΜΠΕΛΙ: Πλατύφυλλα ζιζάνια. 
∆όση: 330-500 κ.εκ./στρ. ∆ιαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100-200 κιλά καθαρό νερό, ανάλογα µε το χρησι- 
µοποιούµενο ψεκαστικό για µια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέµµατα. Με το διάλυµα αυτό, ραν- 
τίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να µην βρέχεται το φύλλωµα των δένδρων. ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΜΗ∆ΙΚΗ: Cuscuta 
sp. ∆όση: 200-250 κ.εκ./στρ. Ράντισµα των κηλίδων προσβολής και µιας περιµετρικής ζώνης ασφαλείας. 
Εάν η προσβολή είναι εκτεταµένη, ράντισµα µετά την κοπή. ΠΑΤΑΤΑ: Αποξήρανση στελεχών πριν την συγ- 
κοµιδή. ∆όση: 400 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός κατά την περίοδο της συγκοµιδής. βεβαιωθείτε πριν το ψεκασµό 
ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία. ΜΗ∆ΙΚΗ ΓΙΑ 
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκοµιδή. ∆όση: 300-350 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός 2-6 
ηµέρες πριν τη συγκοµιδή του σπόρου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρέµµα.

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

Παρατηρήσεις:
1) Η συνιστώµενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η µικρή δόση εφαρµόζεται 
στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η µεγάλη δόση εφαρµόζεται στα µεγαλύτερα στάδια ανά- 
πτυξης των ζιζανίων. 2) Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αµπέλι πρέπει να γίνεται µε κατευ- 
θυνόµενο ψεκασµό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύµατος 
µε το φύλλωµα και τα άλλα πράσινα µέρη των δένδρων και του αµπελιού. 3) Η χρήση για αποξήρανση 
πριν την συγκοµιδή στην µηδική επιτρέπεται µόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 
Η εναποµένουσα φυτική µάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τµήµα της πατάτας να µην χρησιµοποιούνται 
για ζωοτροφή. 4) Σε ελαιώνες που έχει γίνει εφαρµογή του προϊόντος απαγορεύεται να συγκοµίζονται 
καρποί απευθείας από το έδαφος παρά µόνο όταν γίνεται χρήση διχτυών/ελαιοπάνων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩ- 
ΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό 
συνιστάται να γίνεται 24 ώρες µετά την εφαρµογή. 10 ηµέρες για είσοδο ζώων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεµονιά, Γκρέιπ Φρουτ, Λιµεττία, Φράπα), Πυρηνόκαρπα (Ροδακι- 
νιά, Βερυκοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, ∆αµασκηνιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Ακρόδρυα (Αµυγδα- 
λιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά), Ελιές (ελαιοποιήσιµες), Αµπέλ: 30 ηµέρες.
Πατάτα: 10 ηµέρες.
Τριφύλλι, Μηδική, Μηδική για σποροπαραγωγή:  ∆εν ορίζεται.

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

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Το σκεύασµα αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερµητικά κλειστός.  ∆ιατη- 
ρείται στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόµενο και σε κανο- 
νικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευµένο από το άµεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.
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Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες 
χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Α.Α.∆.Α.: 7982/23.04.2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Diquat ..................................20% β/ο
(υπο µορφή diquat dibromide ..37,4% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες ............66,4% β/β
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KΙΝ∆ΥΝΟΣ

Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµ- 
µένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επι- 
πτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
Για την εφαρµογή µε τρακτέρ, φοράτε ολόσωµη φόρµα, κατάλληλα γάν- 
τια και µπότες.
Για την εφαρµογή µε ψεκαστήρα πλάτης, φοράτε προστατευτική µάσκα, 
ολόσωµη φόρµα, κατάλληλα γάντια και µπότες κατά την ανάµειξη/φόρ- 
τωση και ψεκασµό.
Στην περίπτωση εισόδου αµέσως µετά τον ψεκασµό, ο εργάτης πρέπει να 
φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως 
ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατόν).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόν- 
τος και της συσκευασίας:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέ- 
πλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 
συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη δια- 
σφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής 
για ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέ- 
καστη ζώνη προστασίας 15 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε µη στοχευόµενα φυτά να αφήσετε µιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 µέτρων µέχρι µη γεωργική γη.

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

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση εισπνοής, µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί 
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, αφαιρέστε τα λερωµένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβε- 
βληµένα µέρη του σώµατος µε νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε τα µάτια µε καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέ- 
στε αµέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλέσετε εµετό και µεταφέρετε τον παθόντα αµέσως σε πλησιέστερο 
νοσοκοµείο. Μη χορηγήσετε τίποτα και µη προκαλέσετε εµετό στον παθόντα, εάν δεν έχει τις αισθή- 
σεις του.
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία,  ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε 
την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777

Αριθµός Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

185 C368 C362 C Process Black C

Diquat (Ντικουάτ) 20%
Πυκνό διάλυµα

Κάτοχος της ’δειας:-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:
Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσης, 15349 Ανθούσα Αττικής
Τηλ.: 2106666612-13, Φαξ: 2106665777

∆ιανοµέας:

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


