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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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Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
S-metolachlor (Σ-μετολαχλώρ) 96% (β/ο)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών 
πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το S-metolachlor, απορροφάται κυρίως 
από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια, 
παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Αραβόσιτος: Για Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια 
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με 
ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 20-60 λίτρα ανά στρέμμα. 
Συνδυαστικότητα: --.
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης 
ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να 
γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: ---. ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που 
ακολουθούν: Στον ίδιο αγρό, να μη σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από 
τις συνιστώμενες, πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. iii) της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει 
εντελώς το ψεκαστικό υγρό.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά 
ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (Νωρίς, 
μεταφυτρωτικά).
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία, καλά 
κλειστό, σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ήλιο και υγρασία.
Συσκευασίες: 250ml / 500ml / 1LT / 5LT
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

126

Παρατηρήσεις: i) Εάν δε βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή, να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή. ii) Κατά τον ψεκασμό 
να αποφεύγετε η μεταφορά σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες. 
iii) Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Προφυτρωτικά: Eυαίσθητα ζιζάνια: Αγριάδα (Cynodon dactylon), Αιματόχορτο (Digitaria sp), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Ήρες 
(Lolium spp), Πόα (Poa annua), Σετάρια (Setaria spp.), Άγριο σιτάρι (Triticum sp), Βλήτα (Amaranthus spp.), Αναγαλλίδα (Anagallis 
foemina), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Λουβουδιά (Chenopodium álbum), Τάτουλας (Datura stramonium), Καπνόχορτο (Fumaria 
officinalis), Χαμομήλι (Matricaria sp.), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Στελλάρια (Stellaria media).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria). 
Mεταφυτρωτικά: Βλήτα (Amaranthus spp.), Λουβουδιά (Chenopodium álbum), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Σετάρια (Setaria 
spp.).
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