
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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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500cc / 1LT / 5LT

Ζιζανιοκτόνο με προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών ζιζανίων.
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία flufenacet που ανήκει στη χημική ομάδα οξυακεταμιδίων 
και δρα ως αναστολέας κυτταρικής διαίρεσης (ομάδα HRAC 15). Δρα παρεμποδίζοντας τη 
διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του 
ριζικού συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία τελικά νεκρώνονται. 
Απορροφάται κυρίως από τη ρίζα αλλά και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) = Flufenacet (Φλουφενασέτ) 50% β/o

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και 
Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός Εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο:
Χειμερινό-Μαλακό Σιτάρι, Χειμερινό Κριθάρι, Χειμερινό 
Tριτικάλε, Χειμερινή Σίκαλη: 

1,2Για Αγρωστώδη Ζιζάνια  με 48 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 
Μία (1) εφαρμογή το φθινόπωρο. Προφυτρωτική ή νωρίς 
μεταφυτρωτική εφαρμογή μέχρι το στάδιο των τριών (3) 
πραγματικών φύλλων (BBCH 00-13).
Παρατηρήσεις:
1. Προφυτρωτική εφαρμογή: 
Eυαίσθητα ζιζάνια (>85%): Ιταλική ήρα (Lolium 
multiflorum), Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής (Alopecurus 
myosuroides), Πόα η ετήσια (Poa annua).
2. Νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή:
Eυαίσθητα ζιζάνια (>85%): Ιταλική ήρα (Lolium 
multiflorum), Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής (Alopecurus 
myosuroides), Πόα η ετήσια (Poa annua).
Μετρίως Eυαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Αγριοβρώμη 
(Avena sterilis), Λεπτή ήρα (Lolium rigidum).
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση 
Ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία 
flufenacet, η οποία ανήκει στην ομάδα 15 κατά ΗRAC. Για 
περιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε 
αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης 
ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), 
προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) 
σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης 
καλλιέργειας: --. ii) σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν: =240 ημέρες μετά την 
εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν κριθάρι, σιτάρι και 
ελαιοκράμβη, αφού προηγηθεί ενσωμάτωση. =400 
ημέρες μετά την εφαρμογή μπορούν να σπαρθούν ή να 

φυτευτούν αραβόσιτος, ηλίανθος, ντομάτα και κρεμμύδι, 
αφού προηγηθεί ενσωμάτωση. =Σε περίπτωση 
αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το 
σκεύασμα, στο ίδιο χωράφι δεν μπορεί να ξανασπαρθεί 
καμία καλλιέργεια. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην 
ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό 
υγρό.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες 
χρήσεις και δόσεις.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το 
μισό δοχείο ψεκασμού με νερό και προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος, ανακατεύοντας 
καλά. Γεμίστε πλήρως τη δεξαμενή με νερό. Το μίγμα 
ψεκασμού πρέπει να αναδεύεται συνεχώς έως ότου 
ολοκληρωθεί η εφαρμογή.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό 
καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε 
τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο 
ψεκασμού, την αντλία και τα ακροφύσια τρεις (3) φορές με 
καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη 
του προϊόντος.
Συνδυαστικότητα: --.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
δ ιάθεση  στην  αγορά  όταν  πρόκε ι τα ι  γ ια  
μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Για όλες τις 
καλλιέργειες του παρόντος φάσματος δράσης: Μη 
εφαρμόσιμο.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος και 
προστατευμένο από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες 
παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη 
ημερομηνία παρασκευής.
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