Πεδίο Εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις (κ.εκ./στρ.) - Χρόνος και
Τρόπος εφαρμογής - Αριθμός Εφαρμογών:
ΒΑΜΒΑΚΙ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΤΟΜΑΤΑ: Αλεπονουρά
(Alopecurus Myosuroides), Αγριοβρώμη (Avena sterilis),
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Σετάριες (Setaria spp.),
Δόση: 75-100 κ.εκ./στρ. + 0,5% λάδι*. Ένας (1) ψεκασμός ανά
καλλιεργητική περίοδο όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο από
2-3 φύλλων μέχρι αδελφώματος. Βέλιουρας (Sorghum
Halepense), Δόση: 100-125 κ.εκ./στρ. + 0,5% λάδι*. Ένας (1)
ψεκασμός ανά καλλιεργητική περίοδο στο στάδιο των 20-30 εκ.
Αγριάδα (Cynodon dactylon), Δόση: 125-150 κ.εκ./στρ. + 0,5%
λάδι*. Ένας (1) ψεκασμός ανά καλλιεργητική περίοδο στο στάδιο
των 20-30 εκ.
Όγκος Ψεκαστικού Υγρού: 20-40 λίτρα/ στρέμμα.
Παρατηρήσεις:
* Να χρησιμοποιείται ένα μη φυτοτοξικό παραφινικό ορυκτέλαιο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
110 ημέρες.
· Ζαχαρότευτλα:
30 ημέρες.
·· Τομάτα:
Πατάτα: 60 ημέρες.
· Βαμβάκι: 120 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με
πίεση έως 3 Atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40
λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρ., με μπεκ σκούπας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του
ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείστε καλά την φιάλη
συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας συγχρόνως για 2-3 λεπτά, προσθέστε το
λάδι και απογεμίστε το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε
το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Oι φιάλες
και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα
νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

SELECT 24 EC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

EC (Clethodim 24%)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.:
7577/ 8.1.2004

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
Clethodim 24 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 72,84 % β/β

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης
και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει
clethodim. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό
για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει
ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από

παιδιά. Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις /αέρια/
σταγονίδια/ ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε, ή
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση
του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε
τα λερωμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο:

1L

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική
δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια.
Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών
οξέων (παρεμποδιστής του
ενζύμου καρβοξυλάση του
ακετυλο - συνενζύμου Α).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
• Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα
και σπόρους, προστατευόμενα από το κρύο. • Χρησιμοποιείτε
χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Σε περίπτωση
αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει καλλιέργεια δημητριακών, είναι αναγκαία μία περίοδος
αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά. • Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή
πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Μη
ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. •
Ψεκάστε με πίεση ως 3 Atm (40-50 psi). Χρησιμοποιείτε μπεκ
τύπου σκούπας. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που
δεν συνιστάται. • Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα
ψεκαστικά μέσα με διάλυμα 50ml Agral ανά 100/hl νερού.
Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις
συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης
που αναγράφονται στην ετικέτα.

Κάτοχος της έγκρισης:
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S
Route d’Artix BP 80, 64150
Noguères, Γαλλία

Συνδυαστικότητα: Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα
σκευάσματα, εκτός από την προσθήκη λαδιού που πρέπει
πάντα να γίνεται.

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι
Τ.Κ.: 15233
Τηλ.: 210 5578777

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή
συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε
κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το
σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. Παρτίδας/
Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετέ
τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

