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5 Λίτρα

ΜΠΑΣΤΑ 15 SL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.Δρα μη εκλεκτικά, δι’ επαφής στα 
πράσινα μέρη των φυτών.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
• Αμπέλι2: Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια*: Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Δόση:  500 κ.εκ. σκ./στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα.
• Δενδρώδεις καλλιέργειες2: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά), 
Ελιά, Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρουτ, Κιτριά): Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια*: 
Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.   Δόση: 500 κ.εκ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα.
• Μη γεωργικές εκτάσεις3: Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια*: Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Δόση:500 
κ.εκ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα.
• Σε χωράφια μετά τη συγκομιδή ή πριν την προετοιμασία για σπορά4: Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια*: Κατά τη 
διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Δόση:  500 κ.εκ. σκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
Παρατηρήσεις:  1. Να εφαρμόζετε το Basta 15 SL μόνο κατά λωρίδες ή κατά σημεία (σημειακή εφαρμογή). 2. Από το τρίτο έτος της ηλικίας τους. 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την προφύλαξη των φύλλων των καλλιεργειών ή των πράσινων βλαστών από τα σταγονίδια του ψεκαστικού 
υγρού. 3. Γήπεδα, πεζοδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές, άκρες δρόμων και κατάμήκος αρδευτικών ή στραγγιστικών καναλιών. 4. Η σπορά 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Τοξικό σε 
επαφή με το δέρμα. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής. • Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμέ-
νη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής ή σε περίπτωση κατάποσης. • Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες 
πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, 
μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον.  • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτεί-
ται. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό.  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχί-
στε να ξεπλένετε. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του 
σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

δεν πρέπει να γίνει πριν περάσουν 15 ημέρες από τον ψεκασμό. 5. Υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια επηρεάζουν θετικά την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. 6. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να μην βρέξει πριν περάσουν 6 ώρες από τον ψεκασμό. 7. Το 
Basta 15 SL δεν επιδρά στα ζιζάνια που φυτρώνουν μετά την εφαρμογή του.
*Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Lolium multiflorum (ήρα 
πολύανθη), Lolium rigidum (ήρα λεπτή), Poa annua (πόα κοινή), Setaria viridis (σετάρια πράσινη).
*Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: Amaranthus retroflexus (βλήτο τραχύ), Amaranthus blitoides (βλήτο πλαγιαστό), Capsella 
bursa-pastoris (καψέλλα), Chenopodium album (λουβουδιά), Conyza bonariensis (μικρή κόνυζα), Conyza canadensis (κοινή κόνυζα), 
Euphorbia peplus (γαλατσίδα μικρή), Fumaria officinallis (καπνόχορτο), Galium aparine (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), Geranium sp. (γεράνι), 
Lamium purpureum (λάμιο πορφυρό), Malva sylvestris (κοινή μολόχα), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Polygonum aviculare 

Υδατικό διάλυμα (SL)
Εγγ. σύνθεση: glufosinate-ammonium 15% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 85,77% β/β

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Ζιζανιοκτόνο

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος 
για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

(πολυκόμπι), Portulaca oleracea (αντράκλα), Raphanus raphanistrum (ραπανίδα), Senecio vulgaris (μαρτιάκος), Sinapis arvensis (σινάπι άγριο), Solanum nigrum (αγριοντοματιά), Sonchus 
oleraceus (ζωχός κοινός), Sonchus asper (ζωχός τραχύς), Stellaria media (στελλάρια), Veronica hederifolia (βερόνικα), Veronica persica (βερόνικα).
*Μετρίως ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:Bromus arvensis (βρόμος κοινός), Hordeum murinum (αγριοκρίθαρο).
*Μετρίως ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: Erodium cicutarium (βελονίδα κοινή)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για το αμπέλι και τις δενδρώδεις  καλλιέργειες  αυστηρά κατευθυνόμενος ψεκασμός ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα πράσινα μέρη της καλλιέργειας, με 50 
λίτρα ψεκαστικού υγρού το στρέμμα. Πίεση όχι μεγαλύτερη από 2 ατμ. (30 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Αμπέλι: 14 ημέρες, Δενδρώδεις καλλιέργειες: 14 ημέρες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 14 ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ψεκαστικά σταγονίδια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα φύλλα και στους βλαστούς μήκους μικρότερου των 10 εκ.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Συμπληρώστε το ψεκαστικό τουλάχιστον με τα 3/4 της απαιτούμενης ποσότητας νερού.  Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του 
σκευάσματος αναδεύοντας το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.  Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις 
(3) φορές με καθαρό νερό.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ–ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό και σε θερμοκρασίες 25 ± 5ο C, διατηρείται 
σταθερό για 2 χρόνια.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ-ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Πρώτες Βοήθειες: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε 
την ετικέτα εφόσον είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετέ τα πολύ καλά με άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως γιατρό. Προκαλέστε εμετό εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Συμβουλές για το γιατρό: 
Συμπτώματα: Τρέμουλο, διαταραχή της συνείδησης, κράμπες μετά την πάροδο αρκετών ωρών. Θεραπεία: Βασική βοήθεια, απομόλυνση, θεραπεία συμπτωματική. Μετά από 
κατάποση: Πλύση στομάχου, χορήγηση ενεργού άνθρακα (carbo medicalis) και θειικού νατρίου. Θεραπευτικά μέσα: Phenobarbital-sodium 1 mg/kg ενδομυικά ή υποδόρια, έως 
μέγιστο 5 mg/kg ημερησίως.  Εάν χρειαστεί 10 mg diazepam, αργά, ενδοφλεβίως.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
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