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Υγρό και ατµοί εύφλεκτα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ
Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μακρυά από θερµότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερµές επιφάνειες. Μην
καπνίζετε.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατµούς / εκνεφώµατα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία, γάντια και
κατάλληλες µπότες, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά τον
ψεκασµό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Oι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του
ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού
καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανάκτηση
ενέργειας.
Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισµούς, να αφήσετε µίαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατεύσετε τα φυτά µη στόχους, να αφήσετε µίαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 5 µέτρων από την µη γεωργική γη.
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Οµοιόµορφος ψεκασµός µε 20-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρ. Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε µε πίεση ψεκαστικού µέχρι 3 ατµόσφαιρες.

Bromoxynil (Μπροµοξυνίλ) 40%
Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για
την καταπολέµηση ετήσιων πλατύφυλλων
ζιζανίων.
Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Bromoxynil .........................40% β/ο χρήστες

υπό µορφή οκτανοϊκού εστέρα ..58,2% β/ο

Βοηθητικές ουσίες ...........44,1% β/β
Αριθµός Παρτίδας:

Α.Α.∆.Α.: 7988/06.09.2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Ηµεροµηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

560 Κ.ΕΚ.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νερό και
σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής, µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Μην προκαλέσετε εµετό.
Σε περίπτωση κατάποσης, µη δώσετε τίποτα από το στόµα σε άτοµα που δεν έχουν τις αισθήσεις
τους. Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.
Tηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777.

ΜΠΡΟΜΟΤΡΑΝ:
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο µε περιορισµένη διελασµατική κίνηση
για την καταπολέµηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου, σιταριού, κριθαριού και βρώµης. Στο βιοχηµικό επίπεδο δρα ως αναστολέας του φωτοσυστήµατος ΙΙ και παρεµποδίζει την λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µε νερό µέχρι τη µέση και προσθέτουµε
αναδεύοντας την απαιτούµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το
υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-∆ΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Πλατύφυλλα ζιζάνια(1). ∆όση: 55-90 κ.εκ./στρ. Mεταφυτρωτικά,
όταν ο αραβόσιτος έχει 2 πραγµατικά φύλλα έως το στάδιο των 6 φύλλων.
ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ: Πλατύφυλλα ζιζάνια(1). 75-100 κ.εκ./στρ. Mεταφυτρωτικά, όταν τα σιτηρά έχουν 3 πραγµατικά φύλλα έως το στάδιο του
πλήρους αδελφώµατος.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 λίτρα/στρέµµα.
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών/καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρµογή.
Παρατηρήσεις:
(1) Καταπολεµούµενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα, Αναρριχώµενο πολύγωνο, Xαµοµήλι, Τάτουλας, Καψέλλα, Λουβουδιά, Γκαλινσόγκα, Πορφυρό
Λάµιο, Μυοσότις, Πολυκόµπι, Αγριοπιπεριά, Ραπανίδα, Στύφνος, Βερόνικα. Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοµπαµπακιά, Αντράκλα, Μαρτιάκος. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα ζιζάνια που είναι στο στάδιο του σπόρου καθώς και όλα τα
αγρωστώδη ζιζάνια. (2) Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν βρίσκονται σε αρχικό
στάδιο ανάπτυξης (έως το στάδιο των 4 φύλλων).

Κάτοχος της ’δειας:-Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήµανση:

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώµη: 90 ηµέρες.

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στην ετικέττα του προϊόντος.

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Το σκεύασµα αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισµένη
συσκευασία του, σε µέρος δροσερό και καλά αεριζόµενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

