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Εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέµηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Συµπυκνωµένο αιώρηµα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Napropamide.......................45% β/ο
Βοηθητικές ουσίες ..............56% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνονής.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε 
µακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ÌÁÊÑÕÁ ÁÐÏ ÐÁÉ- 
ÄÉÁ

Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγο- 
νιδίων/εκνεφώµατα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε 
αυτό το προϊόν.

ÍÔÅÂÑÉÍÏË:
Εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται 
από τις ρίζες και µεταφέρεται ακροπεταλίως. Αναστέλλει την ανάπτυξη των ριζών και των φυτών γενικότερα.

ÔÑÏÐÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
Ïìïéüìïñöïò øåêáóìüò óå ãõìíü Ýäáöïò ìå 40-50 ëßôñá øåêáóôéêïý äéáëýìáôïò áíÜ óôñÝììá. Ðßåóç øåêáóôéêïý 
ìÝ÷ñé 3 atm (45 psi) êáé ìðåê ôýðïõ óêïýðáò. Ï øåêáóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé υπό óõíå÷Þ áíÜäåõóç. ÌåôÜ ôçí åöáñ- 
ìïãÞ, áí äå âñÝîåé ìÝóá óå 1-7 çìÝñåò (áíÜëïãá ìå ôçí åðï÷Þ) θα ðñÝðåé íá ãßíåé åíóùìÜôùóç ìå ôå÷íçôÞ âñï÷Þ.

ÔÑÏÐÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ ØÅÊÁÓÔÉÊÏÕ ÕÃÑÏÕ:
ÁíáêéíÞóôå êáëÜ ôç öéÜëç ðñéí ôç ÷ñÞóç. Äéáëýïõìå ôçí áðáéôïýìåíç ðïóüôçôá ôïõ öáñìÜêïõ óå ëßãï íåñü, óå ÷ù- 
ñéóôü äï÷åßï. Ãåìßæïõìå ôï øåêáóôéêü ìå ôï 1/3 ôïõ áéôïýìåíïõ íåñïý êáé ðñïóèÝôïõìå ôçí ðñïäéÜëõóç ôïõ öáñ- 
ìÜêïõ ìå óõíå÷Þ áíÜäåõóç, ðñïóèÝôïíôáò ôï õðüëïéðï íåñü.

ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ-ΣΤΟΧΟΙ-ÄÏÓÅÉÓ-×ÑÏÍÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
Ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç åôÞóéùí και πολυετών áãñùóôùäþí êáé ðëáôýöõëëùí æéæáíßùí. (1), (2).
ÖÑÁÏÕËÁ (4): Äüóç: 700-1000 ê.åê./óôñ. (3). Åöáñìüæåôáé óå ìåôáöõôåõüìåíç êáé óå Þäç åãêáôåóôçìÝíç öñÜïõëá: 
á) Ôçí Üíïéîç øåêÜæåôáé óôçí åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò. Áí äå âñÝîåé ìÝóá óå 1 åâäïìÜäá, ðñÝðåé íá ãßíåé åíóùìÜôùóç 
ìå ôå÷íçôÞ âñï÷Þ Þ íá åíóùìáôùèåß óå âÜèïò 2,5-5 åê. â) ÔÝëç áíïßîåùò êáé ôï êáëïêáßñé, øåêÜæεται óôçí åðéöÜíåéá 
ôïõ åäÜöïõò. Áí äå âñÝîåé ìÝóá óå 24 þñåò, ðñÝðåé íá åíóùìáôùèåß ìå ôå÷íçôÞ âñï÷Þ. ÊÁÐÍÏÓ-ÔÏÌÁÔÁ-ÐÉÐÅÑÉÁ: 
Äüóç: 250-500 ê.åê./óôñ. á) Εφαρµόζεται πριν τη µεταφύτευση µε οµοιόµορφο ψεκασµό του εδάφους και ενσωµά- 
τωση σε βάθος 2,5-5 εκ. µέσα σε 2 ηµέρες από την εφαρµογή. â) ÐñïöõôñùôéêÜ: Åðéöáíåéáêüò øåêáóìüò áìÝóùò ìå- 
ôÜ ôç óðïñÜ áêïëïõèïýìåíïò ìå ôå÷íçôÞ âñï÷Þ 1-2,5 χιλιοστά (áí äåí βρέξει ìÝóá óå 2 çìÝñåò). ÓÐÏÑÅÉÁ ÊÁÐÍÏÕ- 
ÔÏÌÁÔÁÓ-ÐÉÐÅÑÉÁÓ: Äüóç: 250-500 ê.åê./óôñ. Þ 25-50 ê.åê./100 ô.ì. Εφαρµόζεται στην åðéöÜíåéá ôïõ óðïñåßïõ, ìå- 
ôÜ ôç óðïñÜ êáé ðÜíôïôå ðÜíù óôï óôñþìá êïðñéÜò Þ Üììïõ ðïõ ðñïóôßèåôáé ðÜíù áðü ôï óðüñï. Μπορεί να γίνει 
ψεκασµός µε χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης και να ενσωµατωθεί µε ποτιστήρι. ÌÇËÏÅÉÄÇ (ÌçëéÜ-Á÷ëáäéÜ)-ÐÕÑÇÍÏ- 
ÊÁÑÐÁ (ÑïäáêéíéÜ-ÂåñõêïêéÜ-∆αµασκηνιά-Κερασιά-Βυσσινιά)-ÅÓÐÅÑÉÄÏÅÉÄÇ (ÐïñôïêáëéÜ-ËåìïíéÜ-ÌáíôáñéíéÜ- 
ÃêñÝéð öñïõô)-ÁÌÐÅËÉ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια): Äüóç: 900-1000 ê.åê./óôñ. á) Πριν το φύτεµα, 
εφαρµόζεται µε ψεκασµό του εδάφους µετά την προετοιµασία του και ενσωµάτωση σε βάθος 5 εκατ. µέσα σε 5 ηµέ- 
ρες από την εφαρµογή (οι γυµνές ρίζες να µην έρχονται σε επαφή µε το ψεκασµένο έδαφος. â) ÅðéöáíåéáêÞ åöáñ- 
ìïãÞ ìåôÜ ôï öýôåìá Þ óå åãêáôåóôçìÝíá öõôÜ. ÓõíéóôÜôáé øåêáóìüò óå γυµνές åðéöÜíåéåò (áí õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ ζι- 
ζάνια, ÷ñçóéìïðïéåßται ìåßãìá ìå Ýíá æéæáíéïêôüíï åðáöÞò). ÐñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áñêåôü íåñü ãéá τα õðÜñ÷ïíôá 
æéæÜíéá êáé íá öèÜíåé óôçí åäáöéêÞ åðéöÜíåéá. Αν δε βρέξει µέσα σε 7 ηµέρες ποτίζεται µε τεχνητή βροχή 1-2,5 χιλιο- 
στά.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:
Φράουλα-Καπνός-Τοµάτα-Πιπεριά-Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Εσπεριδοειδή-Αµπέλι (40-50 λίτρα/στρ.), Σπορεία Καπνού- 
Τοµάτας-Πιπεριάς (200-250 λίτρα/100 τ.µ.)

ÌÝãéóôïò áñéèìüò åöáñìïãþí áíÜ êáëëéåñãçôéêÞ ðåñßïäï: Mßá (1).

ÐáñáôçñÞóåéò:
1) Ανθεκτικά ζιζάνια: Αγριοπανσές, Ραπανίδα, ∆ωδεκάνθι, Σινάπια, Κίρσιο, Στύφνος. 2) Αν εφαρµοστεί νωρίς την άνοιξη 
καταπολεµά τα ριζώµατα της αγριάδας, του βέλιουρα και της κύπερης. 3) Οι µικρές δόσεις είναι για ελαφρά εδάφη και 
οι µεγάλες δόσεις για βαριά εδάφη. 4) Να µη ψεκάζετε στην φράουλα από την άνθηση µέχρι τη συγκοµιδή. 5) Να µη 
χρησιµοποιείται σε εδάφη µε οργανική ουσία πάνω από 10%, όπως επίσης και σε πολύ ξηρικά και αµµώδη εδάφη.

ÅÉÄÉÊÅÓ ÐÑÏÖÕËÁÎÅÉÓ ÃÉÁ ÔÁ ÆÉÆÁÍÉÏÊÔÏÍÁ:
•ÖõëÜîôå ôï ÷ùñéóôÜ áðü Üëëá öõôïöÜñìáêá, ëéðÜóìáôá êáé óðüñïõò. •×ñçóéìïðïéήóôå ÷ùñéóôÜ øåêáóôéêÜ ìÝóá 
ãéá ôá æéæáíéïêôüíá. •Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιµο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτηρά). •Μη ψε- 
κάζετε όταν φυσάει. •Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην ψεκάζετε στο ίδιο 
χωράφι πάνω από µία φορά το χρόνο. •Ψεκάστε µε πίεση µικρότερη από 3 atm. (45 psi). •Μην το χρησιµοποιείτε σε 
καλλιέργειες που δε συνιστάται. •Μετά το ψεκασµό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά µέσα µε νερό και απορρυπαντικό.

XΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
α) ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μη σπέρνετε στο ίδιο χωράφι µηδική, σιτηρά, 
σόργο, καλαµπόκι, µαρούλια και ζαχαρότευτλα, πριν περάσουν δώδεκα (12) µήνες από την εφαρµογή του σκευά- 
σµατος.
β) ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα µακρυά από την ψεκασµένη περιοχή 
για δύο (2) µήνες.

ÖÕÔÏÔÏÎÉÊÏÔÇÔÁ: Είναι φυτοτοξικό για τα σιτηρά. Το σκεύασµα όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες 
χρήσεις και οδηγίες εφαρµογής δεν παρουσιάζει προβλήµατα φυτοτοξικότητας.

×ÑÏÍÉÊÇ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÓÊÅÕÁÓÌÁÔÏÓ - ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ:
Äéáôçñåßôáé óτην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος ξηρό και δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του.

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες 
χρήστες

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ: 1 ËÉÔÑO
Α.Α.∆.Α.: 7457/09.03.1994
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Αριθµός Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

185 C368 C Process Black C

Κάτοχος της ΄Αδειας:
UPL Europe Ltd., The Centre Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA36YN, U.K.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ÁËÖÁ ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÅÖÏÄÉÁ ÁÅÂÅ
ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 73, 15231 ×áëÜíäñé
Ôçë.: 2111205555, Öáî: 2111205559
Èåóó/íßêç: Ô.È. 1343, Ô.Ê. 57008 Éùíßá
Ôçë.: 2310784931-6, Öáî: 2310780453
ÅñãïóôÜóéï: Ïéíüöõôá Âïéùôßáò
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ÁÍÁÊÉÍÇÓÔÅ ÊÁËÁ ÔÇ ÖÉÁËÇ ÐÑÉÍ ÔÇ ×ÑÇÓÇ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευ- 
ασίας:
Ôá êåíÜ äï÷åßá óõóêåõáóßáò îåðëÝíïíôáé õðü ðßåóç Þ ãßíåôáé ôñéðëü îÝ- 
ðëõìá (ôá íåñÜ ôïõ îåðëýìáôïò ñß÷íïíôáé óôï øåêáóôéêü äï÷åßï) êáé óôç 
óõíÝ÷åéá, áöïý êáôáóôñáöïýí ðñïçãïõìÝíùò ìå ôñýðçìá ãéá ôç äéá- 
óöÜëéóç ôçò ìç ðåñáéôÝñù ÷ñÞóçò, èá åíáðïôåèïýí üëá óå óçìåßá óõë- 
ëïãÞò ãéá áíáêýêëùóç Þ áíÜêôçóç åíÝñãåéáò.

Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ- 
λον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Óå ðåñßðôùóç εισπνοής, µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων ή ένα 
γιατρό.
Óå ðåñßðôùóç κατάποσης, να µην προκληθεί εµετός.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική 
θεραπεία.
Ôçë. ÊÝíôñïõ ÄçëçôçñéÜóåùí: 21 07793777


