
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: 250cc / 500cc / 1LT / 5LT

Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC) 
Oxyfluorfen (Οξυφλουορφέν) 24 % β/ο

IPPEASIPPEASIPPEAS
Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και 
αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. 
Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που 
καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το 
φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Στόχος: Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*.
Πεδίο Εφαρμογής- Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά,  Λεμονιά, Γκρέιπ 
φρούτ, Κίτρο), Ελιά με 62,5 κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που 
καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το 
Φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης και όχι μετά τις 30 Απριλίου.
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, 
Αχλαδόμηλα), Αμπέλι (Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) με 62,5 
κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμός κοντά στο 
έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής 
επιφάνειας του αγρού, από το Φθινόπωρο έως τις αρχές της 
Άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00). Μην εφαρμόζετε το 
σκεύασμα μετά τις 30 Απριλίου.
Ηλίανθος με 62,5 κ.εκ. σε 30-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Ψεκασμός προφυτρωτικά κοντά στο έδαφος, στην γραμμή 
σποράς, σε λωρίδες πάνω στην γραμμή φύτευσης της 
καλλιέργειας. Μην εφαρμόζεται μετά τις 30η Απριλίου.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 
εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες του παρόντος φάσματος 
δράσης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, 
σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του 
αγρού. 2. Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τα 15 γραμ. δ.ο./στρ. 3. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η 
συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 4. Να μη συλλέγονται ελιές από 
το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα. 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%): Βλήτα (Amaranthus blitoides), 
(Amaranthus retroflexus), Καλεντούλα (Calendula arvensis), 
Λουβουδιά (Chenopodium album), Περιπλοκάδα (Convolvulus 
arvensis, Convolvulus althaeoides), (Diplotaxis erucoides, 
Diplotaxis muralis), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), 
Αναρριχώμενο πολίγωνο (Fallopia convolvulus), Ήρες (Lolium 
multiflorum subsp. gaudini), (Lolium rigidum), Μολόχα (Malva 
sylvestris), Κοινή πόα (Poa annua), Πολυκόμπι (Polygonum 
aviculare), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Μαρτιάκος (Senecio 
vulgaris).
Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Ζοχός (Sonchus sp.).
Ε ι δ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ,  φ υ τ ο ϋ γ ε ί α ς  ή  
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθε ί  ή  να  αποκλε ιστε ί :  Δ ιαχε ίρ ιση  
Ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει oxyfluorfen, ένα 
ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα E κατά HRAC. Για την 

αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, 
καλλιεργητικά μέτρα).
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) 
σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii) 
σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο 
ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν/φυτευτούν, οι εξής καλλιέργειες: - 
τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλά μετά την παρέλευση 2 χρόνων και 4 
μηνών (840 ημερών). - κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 
8 μηνών (1680 ημερών). - ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 
χρόνου και 6 μηνών (540 ημερών). iii) της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό για 7 
ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Σε 
ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα 
από την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. Στον 
ηλίανθο μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα 
φυτοτοξικότητας (χλώρωσης).
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο 
έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής 
επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της 
άνοιξης, με ακροφύσιο τύπου σκούπας και πίεση 2 - 3 Atm,
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη 
φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο 
μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα 
σκευάσματος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή 
ανάδευση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση.
Συνδυαστ ικότητα :  Να μη  συνδυάζε τα ι  μ ε  άλλα  
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, 
Κίτρο), Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη): 21 ημέρες. Μηλοειδή 
(Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα), Αμπέλι 
(Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια), Ηλίανθος: Δεν ορίζεται λόγω του 
χρόνου εφαρμογής.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, καλά 
κλειστό, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από 
άμεση έκθεσή στο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) 
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.
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