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Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

από το 1976

NitroFarm

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.
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Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και 
το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε 

υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά 
ζιζανιοκτόνα. Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση ζιζανιοκτόνα. Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση 

της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS).της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS).

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και 
το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε 

υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά 
ζιζανιοκτόνα. Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση 

της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS).

Imazamox (Ιμαζαμόξ) 4% β/ο = Πυκνό διάλυμα (SL)

4 SL4 SL4 SLAZA
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  1. 

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.   

Συνδυαστικότητα: -- 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να 
σπαρθούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, ηλίανθος ή σόγια, μετά από βαθιά άροση. -
σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:--- -της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει 
το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. .Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό αμέσως μετά την 
εφαρμογή οι εργάτες να φορούν κατάλληλα γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 
τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό σε υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι 
ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο, στις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.  

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Ηλίανθος: Καθορίζεται από το χρόνο 
εφαρμογής του σκευάσματος (εφαρμόζεται από τα 2 έως τα 8 πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας). 

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, 
σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από υψηλές θερμοκρασίες 
και άμεσο ηλιακό φως.

Συσκευασίες: 500ml / 1LT / 5LT / 10LT / 20LT
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

122

4 SL4 SL4 SLAZA

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  1. 
Παρατηρήσεις: Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
-Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά  (Abutilon theophrasti), Βλήτα (Amaranthus retroflexus), 
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua), 
-Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά (Chenopodium album)

Πεδίο εφαρμογής-στόχοι-δόσεις-χρόνος εφαρμογής:
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