ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε
µακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ÌÁÊÑÕÁ ÁÐÏ ÐÁÉÄÉÁ
Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη
χρήση.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε
αυτό το προϊόν.
Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν
απαιτείται.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Ôá êåíÜ äï÷åßá óõóêåõáóßáò îåðëÝíïíôáé õðü ðßåóç µε ειδικό µηχανισµό ή
γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό
δοχείο) και στη συνέχεια, áöïý êáôáóôñáöïýí ðñïçãïõìÝíùò ìå ôñýðçìá
ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò ìç ðåñáéôÝñù ÷ñÞóçò, εναποτίθενται σε σηµεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω του συστήµατος αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.

368 C

Process Black C

185 C

Cotoran 50SC
�

Fluometuron (Φλουοµετουρόν) 50%
Συµπυκνωµένο εναιώρηµα
Æéæáíéïêôüíï ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ìïíïåôþí
ðëáôýöõëëùí êáé áãñùóôùäþí æéæáíßùí óôï
âáìâÜêé
Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Fluometuron .......................50% β/ο χρήστες
Βοηθητικές ουσίες ..........54,15% β/β
Αριθµός Παρτίδας:

Α.Α.∆.Α.: 7078/07.10.1986

Ηµεροµηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης,
εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.
Ôçë. ÊÝíôñïõ ÄçëçôçñéÜóåùí: 21 07793777
ÅÉÄÉÊÅÓ ÐÑÏÖÕËÁÎÅÉÓ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:
•ÖõëÜîôå ôï ÷ùñéóôÜ áðü Üëëá φυτοφάρµακα, ëéðÜóìáôá, óðüñïõò. •×ñçóéìïðïéÞóôå ÷ùñéóôÜ øåêáóôéêÜ
ìÝóá ãéá ôá æéæáíéïêôüíá. •Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιµο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
•Αν ρυπανθούν τα νερά της άρδευσης να µη χρησιµοποιηθούν για άµεση άρδευση. •Μην ψεκάζετε όταν
φυσάει. •Μετά το ψεκασµό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά µέσα µε πετρέλαιο και µετά µε νερό και
απορυπαντικό.
×ÑÏÍÉÊÇ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÓÊÅÕÁÓÌÁÔÏÓ - ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ - ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ËÇÎÇÓ: ∆ιατηρήστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε καλά κλειστό, ξηρό και δροσερό χώρο, µακρυά από
τον ήλιο. Óå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ðáñáìÝíåé óôáèåñü ãéá äýï (2) ÷ñüíéá áðü ôçí áíáãñáöüìåíç çìåñïìçíßá
ðáñáóêåõÞò του.

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ:

1 ËÉÔÑO
Κάτοχος της ΄Αδειας-Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

ÁËÖÁ ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÅÖÏÄÉÁ ÁÅÂÅ
ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 73, 15231 ×áëÜíäñé
Ôçë.: 2111205555, Öáî: 2111205559
Èåóó/íßêç: Ô.È. 1343, Ô.Ê. 57008 Éùíßá
Ôçë.: 2310784931-6, Öáî: 2310780453
ÅñãïóôÜóéï: Ïéíüöõôá Âïéùôßáò

ÊOTOÑÁÍ 50%:
Æéæáíéïêôüíï ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ìïíïåôþí ðëáôýöõëëùí êáé áãñùóôùäþí
æéæáíßùí. Äñá äéáóõóôçìáôéêÜ. ÁðïññïöÜôáé êõñßùò áðü ôéò ñßæåò êáé äåõôåñåõüíôùò
áðü ôï öýëëùìá. Ðáñåìðïäßæåé ôç öùôïóýíèåóç.
ÔÑÏÐÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
Oµοιόµορφος ψεκασµός του εδάφους αµέσως µετά την σπορά ή µεταφυτρωτικά µε
κατευθυνόµενο ψεκασµό στην βάση των βαµβακοφύτων, όταν έχουν ύψος 10-15
εκατοστά, µε 30-60 λίτρα νερό/στρ. Ç åöáñìïãÞ να ãßíåôáé ìå ìðåê ôýðïõ óêïýðáò,
ðßåóç øåêáóôéêïý ìÝ÷ñé 3 atm (45 psi) êáé ìå óôáèåñÞ ôá÷ýôçôá 4 ðåñßðïõ ÷éëéïìÝôñùí
áíÜ þñá, õðü óõíå÷Þ áíÜäåõóç.
ÔÑÏÐÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ ØÅÊÁÓÔÉÊÏÕ ÕÃÑÏÕ:
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. Ανακινήστε
καλά το φάρµακο, διαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος σε µικρή
ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Ôá êåíÜ õëéêÜ
óõóêåõáóßáò îåðëÝíïíôáé ôñåéò öïñÝò êáé ôá íåñÜ ñß÷íïíôáé óôï øåêáóôéêü äéÜëõìá.
ÐñïóèÝστε ôï õðüëïéðï íåñü óõíå÷ßæïíôáò ôçí áíÜäåõóç.

01/2015-2

362 C

ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ-Å×ÈÑÏÉ-ÄÏÓÅÉÓ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ×ÑÏÍÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
ÂÁÌÂÁÊÉ: Καταπολέµηση ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.
á) ÁìÝóùò ìåôÜ ôç óðïñÜ: Äüóç: 250-500 ê.åê./óôñ. ìå 30-60 ëßôñá íåñü/óôñÝììá.
â) ÌåôáöõôñùôéêÜ: ¼ôáí ôï âáìâÜêé Ý÷åé ýøïò 10-15 åê. µε κατευθυνόµενο ψεκασµό
στην βάση των βαµβακοφύτων. Äüóç: 200 ê.åê./óôñ. ìå 30-60 ëßôñá íåñü/óôñ.
ÌÝãéóôïò áñéèìüò åöáñìïãþí áíÜ êáëëéåñãçôéêÞ ðåñßïäï: Μία (1).

ÐáñáôçñÞóåéò:
1) Ç äüóç åßíáé áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï åäÜöïõò. Ïé ìåãáëýôåñåò äüóåéò óôá âáñéÜ åäÜöç êáé ïé ìéêñότερες óå åëáöñÜ åäÜöç.
2) Óå 7-10 çìÝñåò áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ, í' áêïëïõèåß âñï÷Þ Þ Üñäåõóç ìå 20-30 ì3
íåñü/óôñ.
3) Eτήσια ζιζάνια. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Αιµατόχορτο, Μουχρίτσα, Σετάριες,
Ήρες. Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοντοµατιά, Βλήτο, Χαµοµήλι, Λουβουδιές,
Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα, Αντράκλα, Μαρτιακός, ’γριο σινάπι, Αγριοµελιτζάνα, Λάπαθο, Αγριοπιπεριά, Πολυκόµπι. Ανθεκτικά ζιζάνια: Αγριοβαµβακιά, Αγριοϊβίσκος, Μολόχα,
Περικοκλάδα.
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
Πριν περάσουν 5 µήνες από την εφαρµογή του µη σπέρνετε και µη φυτεύετε άλλη
καλλιέργεια. Εάν χρησιµοποιηθεί σε δόση µεγαλύτερη από 400 κ.εκ. ανά στρέµµα, τότε δεν πρέπει να φυτεύονται µετά την συγκοµιδή του βαµβακιού ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτάρι, σόγια, ζαχαρότευτλα, λάχανα, κολοκυνθοειδή, αραχίδα, τοµάτα, µελιτζάνα) παρά µόνο αφού περάσει 1 χρόνος.
ÖÕÔÏÔÏÎÉÊÏÔÇÔÁ:
Åßíáé áðüëõôá åêëåêôéêü ãéá ôï âáìâÜêé êáé äåí ðáñïõóéÜæåé êáìéÜ öõôïôïîéêüôçôá üôáí
÷ñçóéìïðïéåßôáé óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóåùò êáé ôïí ôñüðï åöáñìïãÞò.
ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÏÔÇÔÁ: ∆εν συνδυάζεται µε èåéïêáñâáìéäéêÜ æéæáíéïêôüíá.

