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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK LAYOUT

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν - Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης -Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο -Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα -Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο FFP2 κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη
προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή ” “Φοράτε φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό” -Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΕΔΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι: για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων με δόση 30-120 γρ./ στρέμμα. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στο έδαφος, προφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή
κατά την περίοδο του ληθάργου σε πρέμνα ηλικίας άνω των 4 ετών. Εάν οι οφθαλμοί είναι σε απόσταση από το έδαφος μικρότερη των 40cm να εφαρμόζεται το αργότερο 3 εβδομάδες πριν την
έκπτυξη των οφθαλμών. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30-40.
Ελιά: για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων με δόση 30-80 γρ./ στρέμμα. Κατευθυνόμενος ψεκασμός στο έδαφος, προφυτρωτικά των ζιζανίων. Μεγ. αριθ.
εφαρμ. ανά καλ. περίοδο:1. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30-40.
Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέιπ-φρουτ, φράπα): για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων με δόση 30-80 γρ./ στρέμμα.
Κατευθυνόμενος ψεκασμός στο έδαφος, προφυτρωτικά των ζιζανίων. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 (ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 μήνες). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 30-40.
ΕΥΑΊΣΘΗΤΑ ΖΙΖΆΝΙΑ: βλήτα (Amaranthus spp.), ανθέμιδα (Anthemis spp.) αγριοβρώμες (Avena spp.), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), κεράστιο (Cerastium arvense), λουβουδιά (Chenopodium
album), κίρσιο (Cirsium arvense), μουχρίτσα (Echinochloa crus-gallii), γεράνι (Geranium spp.), ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum), αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum), δωδεκάνθι (Lamium
amplexicaule), ήρες (Lolium spp.), μολόχες (Malva spp.), παπαρούνα (Papaver rhoeas), φάλαρη (Phalaris spp.), πόα (Poa annua), αντράκλα (Portulaca oleracea), ζωχοί (Sonchus spp.), μαρτιάκος
(Senecio vulgaris), σισσύμπριο (Sisymbrium irio), στύφνος (Solanum nigrum), στελλάριες (Stellaria spp.), τριβόλι (Tribulus terrestris), μικρή τσουκνίδα (Urtica urens), βερόνικες (Veronica spp.).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: αναγαλίδα (Anagallis arvensis), κόνυζα (Conyza spp.), βελονίδα (Erodium spp.), γαλατσιδες (Euphorbia spp.), αγριοιβίσκος (Hibiscus trionum), πολυκόμπι
(Polygonum aviculare), σετάριες (Setaria spp.).
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ: 1.Φυτρωμένα ζιζάνια σε νεαρό στάδιο (2-4 φύλλα) θα καταπολεμηθούν επίσης. Σε περίπτωση παρουσίας ικανού αριθμού φυτρωμένων ζιζανίων, συνίσταται η μεγαλύτερη
προτεινόμενη δόση ανά καλλιέργεια. 2.Σε περίπτωση παρουσίας στον αγρό ζιζανίων μεγαλύτερου σταδίου ανάπτυξης, πρέπει να προηγηθεί είτε η καταστροφή τους με σκεύασμα glyphosate
36 SL (στην εγκεκριμένη δοσολογία του) είτε το Pledge 50 WP να χρησιμοποιηθεί ως μίγμα βυτίου (στην δόση των 40γρ/στρέμμα) με glyphosate 36 SL (στην εγκεκριμένη δοσολογία του).
3.Διάρκεια δράσης: 4-6 μήνες, ανάλογα με την δόση. Οι μέγιστες δόσεις παρέχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας. 4.Οι μικρότερες δόσεις συνίστανται σε ελαφρά - μέσης σύστασης εδάφη
καθώς και σε αναμενόμενη χαμηλή πυκνότητα ζιζανίων, ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνίστανται σε βαριά εδάφη και σε αναμενόμενη υψηλή πυκνότητα ζιζανίων. 5.Αν δεν βρέξει τις πρώτες
10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται πότισμα.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δρα ως αναστολέας βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης (παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου PPG-O).
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Συνδυαστικότητα: --ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμός σε γυμνό έδαφος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/3 με νερό. Αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε τον απαιτούμενο αριθμό σακιδίων του σκευάσματος χωρίς να τα ανοίξετε (είναι
υδατοδιαλυτά). Συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την πλήρη διάλυση των υδατοδιαλυτών σακιδίων. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένετε τον ψεκαστήρα μετά την χρήση του Pledge 50 WP με διάλυμα 3% οικιακής αμμωνίας ή ειδικό καθαριστικό προιόν και ποτέ μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε
τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 1.Aραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και
ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση). 2. Γεμίστε το βυτίο
με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως. 3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε ή
ειδικό καθαριστικό προιόν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ή 1 λίτρο από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας 3% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα
και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το επί δυο ώρες. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.
4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. 5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπέκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που
αναφέρεται στο σημείο 3 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια
ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο , για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ)
Αμπέλι: 90 ημέρες, Ελιά: 28 ημέρες, Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛ/ΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ
στον ίδιο αγρό, το επόμενο φθινόπωρο μπορεί να σπαρεί μόνο σιτάρι αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ)
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
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