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Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠPOΦYΛAΞEIΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε, ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνέετε 
σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
•Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO:
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι προσεκτικά 
μετά το χειρισμό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα άμεσα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε 
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνική 
αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. 
Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα ή πνευμονίτιδα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα 
πετρελαίου.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείσθε συμπτωματική θεραπεία. 
Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

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

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 

5 μέτρων από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων 
που απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα 
παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση. 
Το pinoxaden, ανήκει στη νέα χημική ομάδα των phenylpyrazolin που δρα παρεμποδίζοντας τη 
δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση 
των λιπαρών οξέων.

Τρόπος εφαρμογής:  Μεταφυτρωτικός ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό 
στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκασμός υπό συνεχή 
ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Το ΑΧΙAL 60 EC να μη συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 2,4 
D ή dicamba επειδή ο συνδυασμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο έλεγχο των 
αγρωστωδών ζιζανίων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά το 1/2, 
προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος σε νερό και μετά συμπληρώνουμε μέχρι 
επάνω το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο 
περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό.
Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι φιάλες και τα μπιτόνια 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 την διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις 
(3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι 
να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες 
το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
•Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και 
σπόρους. •Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. •Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν  
διαφορετικό μηχανισμός δράσης και η εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών 
πρακτικών όπως η αμειψισπορά ή η ψευδοσπορά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης 
των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη 
διαδοχή των καλλιεργειών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις 
συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Στο σκληρό σιτάρι και στο κριθάρι 
συνιστάται δομική φυτοτοξικότητας πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία 
παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του 
μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Σιτάρι (μαλακό/σκληρό), Κριθάρι: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

Φάσμα δράσης:
Σιτάρι (μαλακό/σκληρό) και Κριθάρι για Αλεπονουρά (Alopecurus Myosuroides), 
Αγριοβρώμη Avena spp (Avena sterilis Avena fatua), Ήρα Lolium spp.4, Φάλαρη 
Phalaris spp. (Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys, Phalaris minor): 75 κ.εκ./
στρέμμα με όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. 1 εφαρμογή μεταφυτρωτικά, 
από το 3ο φύλλο της καλλιέργειας μέχρι την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία.

Παρατηρήσεις:
1. Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 
    Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που είναι προσβεβλημένες ή είναι 
    ταλαιπωρημένες από το κρύο ή την ξηρασία, γιατί η αποτελεσματικότητα 
    μπορεί να μην είναι η βέλτιστη.
2. Η επανειλημμένη χρήση του σκευάσματος ή άλλων ζιζανιοκτόνων με τον ίδιο 
    τρόπο δράσης, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
3. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στα ζιζάνια με ενεργή ανάπτυξη.
4. Στο είδος Lolium rigidum παρατηρείται μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Pinoxaden (πινοξαντέν) 
(χημική ομάδα φενυλοπυραζολίνες)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ.  Ανάπτ.:
70055/20-09-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Pinoxaden 6% β/ο
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας:
Clonquintocet – mexyl 1,55% β/β
Βοηθητικές ουσίες 93,68% β/β
(συμπεριλαμβανομένου του
αντιφυτοτοξικού παράγοντα)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο
αγρωστωδών ζιζανίων.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13  -  www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

•Προκαλεί ερεθισμό
   του δέρματος.
•Μπορεί να προκαλέσει
   αλλεργική δερματική
   αντίδραση.
•Τοξικό για τους
   υδρόβιους οργανισμούς, 
   με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

60 EC


