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Diquat (ομάδα διπυριδιλίων)

Πυκνό διάλυμα (SL)
Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:
7108/12–2-2007

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Diquat: 20% β/ο (υπο μορφή
diquat dibromide 37,4% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 66,4% β/β

Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο επαφής
(μη διασυστηματικό) για
την καταπολέμηση μεγάλου
εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα 
πλατύφυλλων.
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

•Μπορεί να διαβρώσει
   μέταλλα.
•Επιβλαβές σε περίπτωση
   κατάποσης.
•Τοξικό σε περίπτωση
   εισπνοής.
•Μπορεί να προκαλέσει
   ερεθισμό της
   αναπνευστικής οδού.
•Προκαλεί βλάβες στα
   όργανα ύστερα από
   παρατεταμένη ή
   επανειλημμένη έκθεση
   σε περίπτωση κατάποσης.
•Πολύ τοξικό για τους
   υδρόβιους οργανισμούς,
   με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. 
•Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
(δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). •Για την εφαρμογή με τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη 
φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες. •Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε 
προστατευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και μπότες κατά την ανάμιξη/
φόρτωση και ψεκασμό. •Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης 
πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα 
προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά 
και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέσετε εμετό και μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε 
πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη χορηγήσετε τίποτα και μη προκαλέσετε εμετό στον παθόντα 
εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 

5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

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

Τρόπος δράσης: Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες με σκοπό να 
διευκολυνθεί η συγκομιδή.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό 
υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα 
ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 
1 ατμόσφαιρα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με 
νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων 
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό 
συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 10 ημέρες για είσοδο ζώων.

Φυτοτοξικότητα:  Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, 
δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το άμεσο 
ηλιακό φως.

Φάσμα δράσης:
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ Φρούτ, Λιμεττία, Φράπα), 
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερυκοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά), Μηλοειδή 
(Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, 
Καρυδιά), Ελιές (ελαιοποιήσιμες) και Αμπέλι: Για Πλατύφυλλα ζιζάνια 330-500 κ.εκ. 
σκευάσμ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα. Διαλύστε 1 λίτρο 
προϊόν σε 100-200 κιλά καθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για 
μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα 
αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων. 1 εφαρμογή. 
Τριφύλλι, Μηδική: Για Cuscuta sp 200-250 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 
υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα. Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής 
ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα μετά την κοπή. 1 
εφαρμογή. 
Πατάτα: Για αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή 400 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα 
με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός κατά την περίοδο της 
συγκομιδής, βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι 
υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία. 1 εφαρμογή. 
Μηδική για σποροπαραγωγή: Για αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή 300-350 
κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός 2-6 
ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου. 1 εφαρμογή.
Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Πρεσπών: •Για Galinsoga parviflora 200-400 κ.εκ. 
σκευάσμ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός μεταξύ 
των γραμμών προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των φυτών. 1 εφαρμογή.
•Για Ξήρανση της καλλιέργειας 400 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού 
70 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός της καλλιέργειας 10-14 ημέρες πριν τη συγκομιδή. 1 
εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση 
    εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση 
    εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.
2. Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με 
    κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων 
    του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων 
    και του αμπελιού.
3. Η χρήση για αποξήρανση πριν την συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε 
    καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. Η εναπομένουσα φυτική 
    μάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μην χρησιμοποιούνται για 
    ζωοτροφή.
4. Υπολείμματα της καλλιέργειας Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες Πρεσπών στα οποία έχει 
    γίνει εφαρμογή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν ζωοτροφή.
5. Σε ελαιώνες που έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται να συγκομίζονται 
    καρποί απευθείας από το έδαφος παρά μόνο όταν γίνεται χρήση διχτύων/ 
    ελαιοπάνων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, 
Λεμονιά, Γκρέιπ Φρούτ, Λιμεττία, Φράπα), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερυκοκιά, 
Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Ακρόδρυα 
(Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά), Ελιές (ελαιοποιήσιμες) 
και Αμπέλι: 30 ημέρες, Τριφύλλι: -, Μηδική: -, Πατάτα: 10 ημέρες, Μηδική για 
σποροπαραγωγή: -, Φασόλια γίγαντες: 4 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι 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.


