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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

➦
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια .

DuPont
Granstar Combi SG
TM

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε
τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό: ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης,
στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε
γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Ζιζανιοκτόνο

®

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Τribenuron-methyl
(τριμπενουρόν μεθύλ)
Mecoprop-P (μεκοπρόπ-π)

Εγγυημένη σύνθεση :
Τribenuron-methyl
Μecoprop-P
Βοηθητικές ουσίες

ΕΠΙΒλΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑλΕΣΕΙ ΑλλΕΡΓΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.
ΠΡΟΚΑλΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑλΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ.
ΠΟλΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤωΣΕΙΣ.

1090 g

K-37006/31405 - GREECE

ΤΗλ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗλΗΤΗΡΙΑΣΕωΝ: 210-7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 g/kg
734 g/kg

1 % β/β
73,4 % β/β
19,17 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά
(μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι).

ΦΥλΑΣΣΕΤΑΙ ΚλΕΙΔωΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & TΡΟΦΙΜΩΝ:
7948/16-2-2011

Παρασκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S.,
Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕλλΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280
153 32 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 688 9700
Τυποποιητής και συσκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Οι εργάτες δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα
φυτά να στεγνώσουν.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην
ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.
- Περιέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λΗΞΗΣ:
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια .

DuPont
Granstar Combi SG
TM

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε
τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό: ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης,
στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε
γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Τribenuron-methyl
(τριμπενουρόν μεθύλ)
Mecoprop-P (μεκοπρόπ-π)

Εγγυημένη σύνθεση :
Τribenuron-methyl
Μecoprop-P
Βοηθητικές ουσίες

10 g/kg
734 g/kg

1 % β/β
73,4 % β/β
19,17 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά
(μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι).

ΦΥλΑΣΣΕΤΑΙ ΚλΕΙΔωΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΒλΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑλΕΣΕΙ ΑλλΕΡΓΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.
ΠΡΟΚΑλΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑλΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ.
ΠΟλΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤωΣΕΙΣ.

1090 g

K-37006/31405 - GREECE

ΤΗλ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗλΗΤΗΡΙΑΣΕωΝ: 210-7793777

Ζιζανιοκτόνο

®

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & TΡΟΦΙΜΩΝ:
7948/16-2-2011

Παρασκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S.,
Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕλλΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280
153 32 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 688 9700
Τυποποιητής και συσκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Οι εργάτες δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα
φυτά να στεγνώσουν.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην
ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.
- Περιέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

DuPont
Granstar Combi SG
TM

Ζιζανιοκτόνο

®

Τribenuron-methyl
(τριμπενουρόν μεθύλ)
Mecoprop-P (μεκοπρόπ-π)
Εγγυημένη σύνθεση :
Τribenuron-methyl
Μecoprop-P
Βοηθητικές ουσίες

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΧΡΗΣΤΕΣ
10 g/kg
734 g/kg

1 % β/β
73,4 % β/β
19,17 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση πλατύφυλλων
ζιζανίων στα σιτηρά
(μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι).
® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

ΦΥλΑΣΣΕΤΑΙ ΚλΕΙΔωΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ.

ΜΟΝΟ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & TΡΟΦΙΜΩΝ:
7948/16-2-2011
Παρασκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕλλΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280
153 32 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 688 9700
Τυποποιητής και συσκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
BLACK
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- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Οι εργάτες δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.
- Περιέχει tribenuron methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗλ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗλΗΤΗΡΙΑΣΕωΝ: 210-7793777
MAGENTA JAUNE BLACK
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του
καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΠΙΒλΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑλΕΣΕΙ
ΑλλΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.
ΠΡΟΚΑλΕΙ ΣΟΒΑΡΟ
ΟΦΘΑλΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ.
ΠΟλΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤωΣΕΙΣ.

Mη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από
σιτάρι πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του
GRANSTAR COMBI 74,4 SG.
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την
ψεκασμένη περιοχή πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το GRANSTAR COMBI 74,4 SG, είναι εκλεκτικό
μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό
σιτάρι, κριθάρι). Είναι μίγμα του mecoprop-p και του
tribenuron methyl. Το mecoprop-p απορροφάται κυρίως από
τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά
στους φυτικούς ιστούς δια μέσου του συμπλάστη
και αποπλάστη, συσσωρεύεται στους νεαρούς
μεριστωματικούς ιστούς και επηρεάζει την κυτταρική
διαίρεση, όπως και οι φυσικές αυξίνες. Tο tribenuron-methyl
δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα
και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται
στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει
την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου
συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤlΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζoυμε
τo δοχείο του ψεκαστικού κατά το ¼ με νερό και
προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του
σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και
προσθέτουμε το επιφανειοδραστικό. Πραγματοποιήστε τον
ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση.
Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για
οποιαδήποτε άλλη χρήση.
Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά
(βλ. ειδικές προφυλάξεις) μετά τη χρήση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

MAGENTA JAUNE BLACK
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Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Μπιφόρα (Bifora radians)
Αναρριχώμενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus)
Καρδαμίνη (Cardamine hirsute)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Γαλέοψη (Galeopsis tetrahit)
πορφυρό Λάμιο (Lamium purpureum)
Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Ρανούγκουλος (Ranunculus arvensis)
Αλμυρίδι (Salsola kali)
άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Σισύμπριο (Sisymbrium sp.)
Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)
μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
μικρόκαρπη Κολλητσίδα (Galium spurium)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)

Βερόνικα (Veronica hederifolia)
Μυρώνι (Scandix pecten-veneris)

ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), κριθάρι: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται ψεκασμός σε
δόση 109 γραμ. σκ./στρέμμα από τo στάδιο του αδελφώματος
της καλλιέργειας μέχρι το στάδιο των δύο γονάτων.
Η προσθήκη του μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND
90 SL σε αναλογία 0.05% κατ’ όγκο ή του ελαιούχου
επιφανειοδραστικού CODACIDE EC σε δόση 100 ml/στρέμμα
είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός
γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο
2-6 φύλλων.
2. Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη
δράση του, ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την
επιβραδύνουν.
3. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού
περάσουν 2 ώρες.
4. Η προσθήκη προσκολλητικού είναι απαραίτητη για τη
σωστή δράση του προϊόντος.

5. Να μη γίνεται ψεκασμός αν έχει παγωνιά ή ξηρασία, ή αν
αναμένεται βροχή μέσα σε 2 ώρες.
6. ΤΑ ΧλωΡΑ ΜΕΡΗ ΤωΝ ΣΙΤΗΡωΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
GRANSTAR COMBI SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖωΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από
2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού
υγρού στο στρέμμα.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο
ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥλΑΞΕΙΣ
- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα
και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα
ζιζανιοκτόνα.
- Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

BLACK

GRANSTAR COMBI GR 1090G BKL K-37006 22/09/14 11:00 Page7
K-37006/31405 - GREECE - PAGE 7

- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο
σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:
• Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού να
λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην παραμένει υπόλοιπο
ψεκαστικού υγρού στο βυτίο. Γεμίστε το άδειο βυτίο και
όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
• Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο
οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε
100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό.
• Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να
κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για
τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε
τελείως.
• Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε
σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με
άφθονο καθαρό νερό.
• Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας
ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα.
• Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που
καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες
καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες. Να μην ψεκάζονται σιτηρά που
είναι καταπονημένα από παγετό, νεροκρατήματα,
ασθένειες κ.λ.π.

του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα,
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης
ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ),
όπου αυτό είναι δυνατό για την αποφυγή ανάπτυξης
ανθεκτικότητας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες
αποθήκευσης:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον
από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται,
στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό,
δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από
ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και
της συσκευασίας:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με
κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά
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