
ΜΠΡΟΑΝΤΕΞ: Καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. 
Περιέχει το δραστικό συστατικό dicamba, το οποίο απορροφάται από τα 
φύλλα και τις ρίζες και µεταφέρεται σε όλο το φυτό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτικά µε ψεκαστήρα υψηλού όγκου, µπεκ 
τύπου σκούπας και πίεση µικρότερη από 3 atm και ποσότητα ψεκαστικού 
υγρού 20 λίτρα στο στρέµµα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκα- 
στικού µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα 
σκευάσµατος και απογεµίζουµε το δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας 
ξεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-∆ΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά*, Μεγάλη περικοκλάδα, Κίρσιο*, Πο- 
λυκόµπι**, Περικοκλάδα*, Τάτουλας*. ∆όση: 60 κ.εκ./στρέµµα. Καθολικός 
ψεκασµός µεταφυτρωτικά.

* Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια.
** Μετρίως ανθεκτικά ζιζάνια.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 λίτρα/στρέµµα.

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών/καλλιεργητική περίοδο:
Μία (1) εφαρµογή (ΒΒCH 12-18).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: 
Να µην εφαρµόζεται σε καλλιέργεια αραβοσίτου που προορίζεται για σπο- 
ροπαραγωγή.

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή 
ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 
�∆εν υπάρχει κίνδυνος δυσµενών επιπτώσεων στην αµειψισπορά των αρο- 
τριαίων καλλιεργειών. �Κάθε καλλιέργεια που ακολουθείται σε προγράµ- 
µατα αµειψισποράς µετά τον αραβόσιτο, µπορεί να φυτευτεί το φθινόπωρο 
µετά τη συγκοµιδή του αραβοσίτου ή την επόµενη άνοιξη. �Απαιτείται άρο- 
ση πριν από τη σπορά/φύτευση των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η: Aραβόσιτος: ∆εν ορίζεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
∆εν είναι φυτοτοξικό στην προτεινόµενη καλλιέργεια και δόση.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συ- 
σκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο. Σε αυτές τις συν- 
θήκες παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόµενη ηµε- 
ροµηνία παρασκευής.

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες 
χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 κ.εκ.

Ζιζανιοκτόνο αραβοσίτου
για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

Πυκνό διάλυµα

Α.Α.∆.Α.: 70091/29.07.2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Dicamba ..............................48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες ..........52,55% β/β
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Κάτοχος της ΄Αδειας-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
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µα- 
κροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ MAKΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά µετά το χειρισµό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προ- 
στασίας για τα µάτια/πρόσωπο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι 
κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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 ενέρ- 
γειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του.

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

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχηµα:
Γενικά: σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως 
ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέττα όπου είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συ- 
νεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός, συµβουλευθείτε/επισκεφθείτε για- 
τρό.
Σε περίπτωση εισπνοής, µετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε 
τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα, εφαρ- 
µόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το γιατρό αµέσως.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν 
έρθει σε επαφή µε το προϊόν. Πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό. Εάν ο δερµατικός 
ερεθισµός παραµείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέ- 
σετε.
Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αµέσως γιατρό (δείξτε την ετικέττα όπου 
είναι δυνατόν).
Μην προκαλέσετε εµετό.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777
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Αριθµός Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

185 C368 C Process Black C


