
Φάσµα δράσης: Εσπεριδοειδή: (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεµονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά), 
Ακρόδρυα: (Αµυγδαλιά), Μηλοειδή: (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα: (Βερυκοκιά, Νεκταρινιά, 
Ροδακινιά, Κερασιά), Αµπέλια (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιµα), Ελιά.
α) Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ. σκ./στρ., Μολόχα 
(Malva spp.), Τσουκνίδα (Urtica spp.), Polygonum spp, Αντράκλα (Portulaca oleracea): 400-600 
κ.εκ. σκ./στρ. ∆ύο (2) το πολύ εφαρµογές όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους 
ανάπτυξης.
β) Πολυετή ζιζάνια(**) (αγρωστώδη, πλατύφυλλα): 500-1000 κ.εκ. σκ./στρ (ανάλογα µε 
το είδος του ζιζανίου). Μία (1) εφαρµογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την 
άνθηση ή λίγο µετά από αυτή. Αγριάδα (Cynodon dactylon): 750-1000 κ.εκ. σκ./στρ, Βέλιουρας 
(Sorghum halepense): 500 κ.εκ. σκ./στρ, Φτέρη (Pteridium aquilinum): 500 κ.εκ. σκ./στρ, Περικο-
κλάδα (Convolvulus arvensis): 1000 κ.εκ. σκ./στρ, Κίρσιο (Cirsium arvense): 1000 κ.εκ. σκ./στρ, 
Κύπερη(Cyperus spp.): ∆ύο (2) εφαρµογές για την κύπερη: α) 600 κ.εκ. σκ./στρ. κατά την άνθηση 
και β) 500 κ.εκ. σκ./στρ σε περίπτωση αναβλάστησης.
Βαµβάκι (***): Κατευθυνόµενος ψεκασµός µεταξύ των γραµµών πριν την έναρξη της άνθησης 
της καλλιέργειας µε 150-200 κ.εκ/στρ. για τα ετήσια ζιζάνια (1 εφαρµογή) και µε 500 κ.εκ./στρ. για 
τα πολυετή ζιζάνια (βέλιουρα) (1 εφαρµογή). 
Καπνός: Για την καταπολέµηση της οροβάγχης εφαρµόζεται µε δύο (2) ψεκασµούς καλύψεως: α) µε 
40 κ.εκ/στρ. 40 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση και β) µε 60 κ.εκ./στρ. 60 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση.
Αγροί µετά τη συγκοµιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπο-
ρά: α) Ετήσια ζιζάνια (*) και β) Πολυετή ζιζάνια (**): Με τις α.α.οδηγίες. Mία (1) εφαρµογή 
Ακαλλιέργητες εκτάσεις: α) Ετήσια ζιζάνια (*) ∆ύο (2) το πολύ εφαρµογές, β) Πολυετή ζιζάνια 
(**): Με τις α.α οδηγίες. Μία (1) εφαρµογή. γ) Ξυλώδεις θάµνοι, βάτα (Rubus spp.): 500-1000 
κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρµογή όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη
Κατά µήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: Υδροχαρή ζιζάνια: 800-1000 
κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρµογή κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: Σε όλες τις χρήσεις (πλην καπνού) εφαρµόζεται µε 20-40 λίτρα/στρ. 
Μόνο στον καπνό, για την καταπολέµηση της οροβάγχης, εφαρµόζεται µε 30-40 λίτρα νερό/στρ.
(*) Για την καταπολέµηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως µία µε δύο εφαρµογές (χει-
µώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι - φθινόπωρο) ανάλογα µε την εποχή εµφάνισης των ζιζανίων και την 
καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
(**) Για την καταπολέµηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως µία εφαρµογή όταν τα ζιζάνια βρί-
σκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο µετά από αυτή.
(***) Στο βαµβάκι ο ψεκασµός πρέπει να είναι κατευθυνόµενος µεταξύ των γραµµών πριν την έναρξη 
της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος δεν πρέπει να έρχονται 
σε επαφή µε τα στελέχη και το φύλλωµα των φυτών. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών 
καλυµµάτων (καλυπτρών) γύρω από τα µπέκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις 
καλλιέργειες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αµπέλια ο ψεκασµός των ζιζανίων πρέπει να είναι 

κατευθυνόµενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύµατος µε φύλλω-
µα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και µη επουλωµένες πληγές κλαδέµατος. Ο ψεκασµός 
επιτρέπεται µόνο σε εγκατεστηµένους οπωρώνες ή αµπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την 
φύτευσή τους και µετά, ανάλογα µε την ανάπτυξη των φυτών.

2.  Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp. (µολόχα), Urtica spp. (τσουκνίδα), Polygonum spp., 
Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυµαίνεται από 400-600 κυβ. εκ./στρέµµα, ανάλογα µε 
το στάδιο ανάπτυξης τους.

3. Για την αγριάδα, η εφαρµογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 - 30 εκατοστά
4. Για την φτέρη η εφαρµογή να γίνεται µετά το ξεδίπλωµα της κορυφής
5. Να µην γίνεται ψεκασµός, αν αναµένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Να µην χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
8.  Να µην χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιµο προϊόν πριν τη συγκο-

µιδή τους.
9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους µόνο από το δένδρο.
10. Η εφαρµογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

Μεταφυτρωτικό διασυστηµατικό, µη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων 
ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και 
για την καταπολέµηση της οροβάγχης του καπνού

Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό

Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισµούς µε

µακροχρόνιες επιπτώσεις

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος επικοινωνίας, 
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Glyphosate (γκλυφοζέιτ), ΠΥΚΝΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ (SL)
Εγγυηµένη σύνθεση τoυ σκευάσµατος:
Glyphosate οξύ: 36% β/ο 
(υπό µορφή άλατος Καλίου: 44,1% β/ο). 
Bοηθητικές ουσίες: 62,8% β/β

Αρ.Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ.
Ανάπτ. & Τροφ.: 7928.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 1 ΛΙΤΡΟ

Τρόπος δράσης: Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρε-
µποδίζει το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωµατικών αµινοξέων. Τρόπος εφαρ-
µογής: Οµοιόµορφος ψεκασµός του φυλλώµατος των ζιζανίων µε 20-40 λίτρα νερό ανά στρέµµα και 
χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος µε το φύλλωµα, τους τρυφερούς 
βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειµ-
µάτων στους καρπούς. Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρµόζεται µε 30-40 λίτρα νερό ανά στρέµµα µε 
ψεκασµό καλύψεως της φυτείας. Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε µε πίεση µικρότερη 
από 2 ατµόσφαιρες (30 PSI). Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίζoυµε τo δοχείο του 
ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση και προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη δόση 
του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να µη χρησιµοποιείτε 
ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρµάκου. Καθαρισµός ψεκαστήρα: 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. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση 
του 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 καταστρα-
φούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
• Να εφαρµόζονται εναλλακτικές µέθοδοι αντιµετώπισης ζιζανίων (µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά 
µέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα µε διαφορετικό 
τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.
• Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόµενος ψεκασµός των ζιζανίων στα 
πρανή, ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος να µην φθάνουν στην επιφάνεια του νερού. Χρονικό 
διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόµενης καλ-
λιέργειας και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και της πρόσβασης 
του ανθρώπου και των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα:
• Σε αγρούς µετά την συγκοµιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να µεσολαβεί διάστηµα 
τουλάχιστον επτά (7) ηµερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις (14) ηµερών για τα πολυετή ζιζάνια 
πριν την κατεργασία του εδάφους. • Να µην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασµένων ζιζανιών ακόµα και 
αν αυτά ξεραθούν. Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για µετασυλλεκτικές χρήσεις: 7 ηµέρες για όλες τις καλλιέργειες. Φυτοτοξικότητα: ∆εν 
είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής Χρονική σταθερότητα σκευ-
άσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν 
αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά µετά τον ψεκασµό.Να φοράτε προ-
στατευτικά γάντια / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια. Φοράτε κατάλληλες µπότες. Οι ερ-
γάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία και κατάλληλες µπότες εφόσον εισέλθουν 
στο πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό. Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία 
του. Για να προστατέψετε φυτά µη στόχους να αφήσετε µία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων 
• ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αριθµός Παρτίδας                   } Βλέπε επί της συσκευασίας

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αθήνα: 1Ο χλµ. Παιανίας - Μαρκοπούλου,
Τ.Θ.100, 19002, Παιανία. Τηλ:210 6800 900
Θεσ/νίκη: Τ.Θ.203, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος 57022

Tηλ: 2310 797907
info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επα-
φής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα λερωµένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβληµένα µέρη του σώ-
µατος µε νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε επανειληµµένα ενεργό άνθρακα 
διαλυµένο σε µεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις 
του. Μην προκαλέσετε εµετό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκ-
θεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.Αντίδοτο: ∆εν υπάρ-
χει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. Η χρήση ατροπίνης και οξίµης δεν ενδείκνυται. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777


