
Κατηγορία και τρόπος δράσης:  Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο 
για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι. 
Το TETRAMOR 6,9 EW απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και 
μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί 
των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα 
αποσχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.
Καλλιέργεια, στόχος και δοσολογία: Καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε 
σιτάρι (σκληρό και μαλακό) με δόση 100-120 κ.εκ./ στρέμμα και στο κριθάρι με 
δόση 100 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-30 λίτρα/ στρέμμα.   
Τρόπος χρήσης και χρόνος εφαρμογής:  Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την 
εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου 
της καλλιέργειας.    Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 1
Παρατηρήσεις: 1) Το TETRAMOR 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 
φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη 
φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.   2) Οι 
μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του 
αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της φάλαρης. 3) Να μην 
ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
Ευαίσθητα ζιζάνια:  Σετάρια (Setaria spp.) - Τραχεία λειβαδοπόα (Poa trivialis) - 
Αλεπονουρά (Alopecurus spp.) - Αγριοβρώμη (Avena spp.) - Φάλαρη (Phalaris 
spp.) - Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)
Τρόπος εφαρμογής:   Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό ανά 
στρέμμα με πίεση 2,5-3 atm. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.   Τρόπος 
παρασκευής ψεκαστικού υγρού:   Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 
3/4 με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την 
απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό 
υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και 
ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το 
υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.    Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:  Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού 
υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες  βρώμης.   Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης 
καλλιέργειας:  Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια 
καλλιεργητική περίοδο μπορούν να σπαρούν αραβόσιτος και σόργο αφού 
μεσολαβήσουν τρεις (3) εβδομάδες μετά την εφαρμογή του TETRAMOR 6,9 
EW.   Στοιχεία φυτοτοξικότητας:  Δεv είvαι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες 
καλλιέργειες, για τις συvιστώμεvες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.   
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν βρίσκει εφαρμογή (τελευταία 
επέμβαση μέχρι και τον σχηματισμό του δευτέρου κόμβου των καλλιεργειών).
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην 

οαρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30 C) και καλά 
αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.      
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να 
γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του.  Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό 
υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.


