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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
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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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BBBOOST
fluometuron (φλουομετουρόν) 50% β/ο

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες 

και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά 
παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.  

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι Για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών 
ζιζανίων, με 250-400 κ.εκ./στρέμμα.
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-40.
Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά (BBCH 00-09).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προφυτρωτικά αμέσως μετά την 
σπορά, με ακροφύσιο τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 
psi) και υπό συνεχή ανάδευση.  
Συνδυαστικότητα: ----.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα του και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): ΒΑΜΒΑΚΙ --- (εφαρμογή προφυτρωτικά αμέσως μετά την 
σπορά, BBCH 00-09).
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης 
καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, 
στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν μπιζέλια, μετά από άροση σε βάθος 20 εκατοστών. -σποράς 
ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν/φυτευτούν, 
μετά από άροση σε βάθος 20 εκατοστών οι εξής καλλιέργειες: -ηλίανθος μετά την παρέλευση 200 
ημερών, -βρώμη μετά την παρέλευση 250 ημερών, -κρεμμύδι μετά την παρέλευση 485 ημερών, -
τομάτα μετά την παρέλευση 635 ημερών, -σινάπι μετά την παρέλευση 730 ημερών. -της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.  
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του 

ο
απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 0 C 
προστατευμένο από απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 
Συσκευασίες: 500ml / 1LT / 5LT / 10LT
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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BOOST
Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις:
Βαμβάκι (GOSSS): Για την καταπολέμηση 
ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών 
ζιζανίων, με 250-400 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού 
(λίτρα/στρέμμα): 
30-40.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:
Προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά 
(BBCH 00-09).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /
καλλιεργητική περίοδο: 
1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:
1) Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο 
εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά 
εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.

2) Σε 7-10 μέρες από την εφαρμογή του, να 
ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. 
νερό/στρ. ώστε να 'ενεργοποιηθεί' το 
fluometuron.

3) Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Βλήτα (Amaranthus sp.) ,  Λουβουδιά 
(Chenopodium album), Χαμομήλι (Matricaria 
recut i ta , )  Αγριοπιπεριά  (Polygonum 
pers icar ia) ,  Πολυκόμπι  (Po lygonum 
aviculare), Γλιστρίδα ή Αντράκλα (Portulaca 
oleracea), Λάπαθο (Rumex spp), Μαρτιάκος 
(Senecio vulgaris,) Άγριο σινάπι (Sinapis 
arvensis), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), 
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium).

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), 
Τάτουλας (Datura stramonium), Μουχρίτσα 
(Echinochloa crus-galli), Σετάρια (Setaria sp.)
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