
ΛΑΟΥΝΤΙΣ OD
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των τρικετονών για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο και στον γλυκό αραβόσιτο. To tembotrione απορροφάται γρήγορα από τα 
φύλλα μετά την εφαρμογή με το Laudis OD και μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη των ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη δράση 
του ενζύμου 4-HPPD (αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών) προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό (λεύκανση) των 
φύλλων των ζιζανίων. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα 3 με 4 ημέρες μετά την εφαρμογή με το Laudis OD και στη 
συνέχεια σταδιακά εξαφανίζονται. Τελικά τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Φιάλες έως 3 λίτρα πρέπει να ανακινούνται καλά πριν από τη χρήση. Μεγαλύτερες 
φιάλες/δοχεία πρέπει να αναδεύονται επαρκώς πριν από τη χρήση. Γεμίζετε τo δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με 
νερό. Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο 
νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΣΤΟΧΟΣ–ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΓΛΥΚΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:  Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν a) ο αραβόσιτος είναι 
στο στάδιο των 2-8 πραγματικών φύλλων και b) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2 φύλλων έως την έναρξη του 
αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη έκπτυξη 3 πλάγιων βλαστών.  Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. 
1. Δόση: 170-225 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων σε ημέρες: 1/--.
2. Δόση: 115 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων σε ημέρες: 2/7-14.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 170-225 κ.εκ/στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ: 
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Acalypha virginica, Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus 
blitoides), Βλήτα (Amaranthus sp.), Αμβροσία (Ambrosia artemisifolia), Bidens tripartite, Λουβουδιά (Chenopodium album), Αγριάδα 
(Cynodon dactylon), Τάτουλας (Datura stramonium), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Πολυκόμπι 
(Polygonum aviculare), Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), 
Αγριοντοματιά ή στύφνος (Solanum nigrum), Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
2. Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ./στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ: 
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Πάνικο (Panicum capillare, P. dichotomiflorum)
3. Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ./στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ: 
Αναρριχώμενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus), Σπονδυλωτή σετάρια (Setaria verticilata)
4. Η δόση του Laudis OD εξαρτάται από την πυκνότητα καθώς και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει tembotrione και 
isoxadifen-ethyl. • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Μακριά από παιδιά. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες 
προφύλαξης. • Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Φυλάσσεται 
κλειδωμένο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία 
του. • Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη 
ή να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 1 μέτρου με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης διασποράς. • Για να 
προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς από τη διασπορά και την απορροή του ψεκαστικού υγρού, αφήστε/διατηρήστε 
μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στη μονή εφαρμογή ή 10 μέτρων στη διπλή 
εφαρμογή. • Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή.
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Laudis OD
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Εγγ. Σύνθεση: tembotrione 4,4% β/o
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: isoxadifen-ethyl 2,2% β/o
Βοηθ. ουσίες: 93,21% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
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Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  Αραβόσιτος, Γλυκός Αραβόσιτος: Μη εφαρμόσιμο.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Να μην εφαρμόζεται σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.
To Laudis OD μπορεί να εφαρμόζεται σε ποικιλίες ποπκορν
- Συστήνεται η εφαρμογή να πραγματοποιείται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
- �Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι 
δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
◆ Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:
- Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο. Αποφύγετε την εφαρμογή με υψηλή πίεση του ψεκαστικού μηχανήματος.
- Κατά τον ψεκασμό, πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε τη διασπορά του προϊόντος σε διπλανές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε 

καλλιέργειες ζαχαρότευτλου, μπιζελιού, σόγιας, πατάτας, ηλίανθου και ελαιοκράμβης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεv είvαι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συvιστώμεvες δόσεις και οδηγίες 
εφαρμογής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
• ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες:
- �Βαμβάκι και σόργο χωρίς όργωμα ή φασόλια, τομάτες και λάχανο μετά από όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα 14 ημερών 

μεταξύ της εφαρμογής του Laudis OD και της νέας σποράς. 
- �Αραβόσιτος χωρίς όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis OD και 

της νέας σποράς. 
Δεν προτείνεται η σπορά ηλίανθου.
• ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
Μετά την εφαρμογή του Laudis OD,  στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες: 
- Καρότα, μαρούλι, κριθάρι και ελαιοκράμβη: 4 μήνες μετά την εφαρμογή.
- Μηδική, κρεμμύδι, ραπανάκι και σιτάρι: 5 μήνες μετά την εφαρμογή.
- Τομάτα και ηλίανθος: 6 μήνες μετά την εφαρμογή.
- Μπιζέλια και ζαχαρότευτλα: 9 μήνες μετά την εφαρμογή.
• ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή προτού στεγνώσουν εντελώς τα φύλλα. Στην περίπτωση επανεισόδου 
στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.
Μην αποθηκεύετε το σκεύασμα  σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 40°C. Προστατέψτε από τον παγετό.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ – ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
Γενικά:
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.   Απομακρυνθείτε από την 
επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον 
παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. 
Επαφή με το δέρμα: 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.
Κατάποση: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Υπάρχει ο κίνδυνός εισόδου του σκευάσματος στους πνεύμονες εάν προκληθεί εμετός μετά 
από κατάποση. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. 
Θεραπεία: Συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρ’όλ’αυτά, εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα 
σκευάσματος (μεγαλύτερη μιας γουλιάς), χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.
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