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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30gr / 60gr

Rimsulfuron 25% β/β
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε αραβόσιτο, τομάτα και 
πατάτα. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τις ρίζες των ζιζανίων. 
Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει 
την ανάπτυξη των ζιζανίων προκαλώντας την νέκρωση τους.

RIM�25�WG
Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Αριθμός εφαρμογών:
Τομάτα: Για Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 6 γρ. σε 10-40 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η 
καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18.
Πατάτα: Για Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 6 γρ. σε 20-60 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η 
καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18.
Αραβόσιτος: Για Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με 6 γρ. σε 
10-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά 
όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 
12-18.
Παρατηρήσεις: 1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν τα 
περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό 
στάδιο και σε ζωηρή ανάπτυξη. 2. Σε μεταφυτευόμενη τομάτα, ο 
ψεκασμός να πραγματοποιείται αφού η καλλιέργεια έχει ξεπεράσει 
το μεταφυτευτικό σοκ.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: Ευαίσθητα αγρωστώδη: 
Αγριάδα (Cynodon dactylon), Αγριοβρώμη (Avena sterilis), 
Αγρόπυρο/Ελυμος (Elymus repens), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-
galli), Πόα κοινή (Poa annua), Σετάρια (Setaria spp.) Ευαίσθητα 
πλατύφυλλα:  Αγριομελιτζάνα (Xanthium  strumarium ) , 
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti), Αγριοπανσές (Viola 
arvensis), Βλήτο πλαγιαστό (Amaranthus blitoides), Βλήτο τραχύ 
(Amaranthus retroflexus), Γκαλινσόγκα (Galinsoga spp.), Ηλίανθος 
(Helianthus annus), Ηλιοτρόπιο κοινό (Heliotropium europaeum), 
Θλάσπι (Thlaspi arvense), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), 
Μέντα (Mentha spp.), Πολύγωνο (Polygonum convolvulus), 
Στελλάρια (Stellaria media), Χαμομήλι (Matricaria spp). Μετρίως 
ευαίσθητα αγρωστώδη: Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), 
Βέλιουρας (Sorghum halepense), Κριθάρι (Hordeum vulgare). 
Μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα: Άγριο σινάπι (Sinapis 
arvensis), *Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Αγριοπιπεριά 
(Polygonum persicaria), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), 
Τάτουλας (Datura stramonium). *Μόνο στο στάδιο των 
κοτυληδόνων.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές 
υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: =Το σκεύασμα περιέχει 
rimsulfuron που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC. =Να 
εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται 
εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων. Να μην 
εφαρμόζεται: =Όταν φυσάει. =Εάν αναμένεται βροχή εντός 3 
ωρών. =Σε καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή 
ασθενειών, ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π. =Σε 

o oπερίπτωση θερμοκρασιών κάτω των 10-12 C ή πάνω των 25-26 C. 
=Σε καλλιέργεια καλαμποκιού ή πατάτας που προορίζεται για 
Σποροπαραγωγή. =Σε ποικιλίες γλυκού καλαμποκιού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς 
ή φύτευσης τηςπροστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii) σποράς ή 
φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: =Πριν τη σπορά 
πρέπει να προηγείται όργωμα. =Σε περίπτωση αποτυχίας της 
καλλιέργειας, συνιστάται περίοδος αναμονής τουλάχιστον 120 
ημερών για τη σπορά μπιζελιών και 60 ημερών για τη σπορά 
ανοιξιάτικου κριθαριού, ζαχαρότευτλων και ηλίανθου. iii) της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην 
οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει 
πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν 
παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. 
Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα χλώρωσης 
χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και απόδοση των 
καλλιεργειών.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με όγκο ψεκαστικού 
υγρού ανά στρέμμα ανάλογα με την καλλιέργεια, πίεση 2 - 3 atm και 
μπεκ τύπου σκούπας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 
υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας 
την ανάδευση. Συνιστάται η εφαρμογή αμέσως μετά την 
προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού και υπό συνεχή ανάδευση 
κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. 
Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό 
και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με 
καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά 
μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό 
ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε 
στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με 
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση 
της συσκευασίας.
Συνδυαστικότητα: --.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα 
(0231010), Πατάτα (0211000), Αραβόσιτος (0500030): Μη 
εφαρμόσιμο.
Συνθήκες αποθήκευσης,  χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του 
συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές 
τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Deltamethrin (Δελταμεθρίν)
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην 

Αγορά (ΑΑΔΑ): 70428/07.09.2021

Προορίζεται µόνο για
επαγγελµατίες χρήστες

RIM�25�WGRimsulfuron 25% β/β
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημ. σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστική ουσία: rimsulfuron 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 74,49% β/βUFI No.:1SSD-XWHN-W602-JQP7
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

60 γραμμ. (gr)Καθαρό βάρος:
Αρ. Παρτ.: - Ημερ. Παραγ.: - Ημερ. Λήξης: Βλέπε συσκευασία 
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