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ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

▪ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
▪ Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
▪ Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

K-34428/31405 - GREECE

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.

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση
- Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9700

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7546/12.10.98
Παρασκευαστής σκευάσματος:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία
Συσκευαστής-Τυποποιητής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια τουλάχιστον από την παρασκκευή τσυ.

Βρέξιμοι κόκκοι

azimsulfuron (αζιμσουλφουρόν)

Εγγυημένη σύνθεση : azimsulfuron 50%
β/β
Βοηθητικές ουσίες:
48,98% β/β

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
αγρωστωδών ζιζανίων, άλλων μονοκοτυλήδονων και
πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Καθ. Βάρος:

80 γραμ

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

ΑΡ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

CYAN MAGENTA

YELLOW

BLACK
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

▪ Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
▪ Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
▪ Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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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.

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση
- Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9700

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7546/12.10.98
Παρασκευαστής σκευάσματος:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία
Συσκευαστής-Τυποποιητής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια τουλάχιστον από την παρασκκευή τσυ.

Βρέξιμοι κόκκοι

azimsulfuron (αζιμσουλφουρόν)

Εγγυημένη σύνθεση : azimsulfuron 50%
β/β
Βοηθητικές ουσίες:
48,98% β/β

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
αγρωστωδών ζιζανίων, άλλων μονοκοτυλήδονων και
πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Καθ. Βάρος:

80 γραμ

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

K-34428/31405 - GREECE

GULLIVER 50WG GR 80G BKL K-34428 16/07/14 16:54 Page3
K-34428/31405 - GREECE - PAGE 3

Βρέξιμοι κόκκοι
azimsulfuron (αζιμσουλφουρόν)
Εγγυημένη σύνθεση : azimsulfuron 50%
β/β
Βοηθητικές ουσίες:
48,98% β/β
Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
αγρωστωδών ζιζανίων, άλλων μονοκοτυλήδονων και
πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7546/12.10.98
Παρασκευαστής σκευάσματος:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία
Συσκευαστής-Τυποποιητής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

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

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση
- Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9700

NOIR
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από
ατύχημα:
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε
καθαρό αέρα.
Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή
αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής με τα το δέρμα: Πλύντε αμέσως
καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής
με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, για
αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε
γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Να χορηγηθούν 1-2
ποτήρια νερό. Να μην προκληθεί εμετός χωρίς ιατρική
συμβουλή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να μην χορηγηθεί
τίποτε σε αναίσθητο άτομο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

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.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ

CYAN MAGENTA

YELLOW

BLACK
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ 50 WG είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που
απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων και στη
συνέχεια μετακινείται στα σημεία ανάπτυξής τους. Αμέσως μετά την
απορρόφησή του από τα ζιζάνια σταματά η ανάπτυξη και ο
ανταγωνισμός τους με την καλλιέργεια του ρυζιού. Τα συμπτώματα
είναι ορατά 10-15 περίπου μέρες μετά την εφαρμογή, σαν τυπικό
κιτρίνισμα, νέκρωση και σταδιακός θάνατος των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 1,5-3 ατμόσφαιρες με τα
συνήθη ψεκαστικά εδάφους με 20-40 λίτρα νερού/στρέμμα και μπεκ
τύπου σκούπας.

TΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίζεται το βυτίο του ψεκαστικού κατά το ¼ με νερό. Η απαιτούμενη
ποσότητα σκευάσματος προστίθεται στο βυτίο με συνεχή ανάδευση.
Η απαιτούμενη ποσότητα επιφανειοδραστικού προστίθεται πάντοτε
μετά την προσθήκη του GULLIVER.
Απογεμίζετε το βυτίο με νερό και η ανάδευση συνεχίζεται τόσο κατά
τη διάρκεια του ψεκασμού, όσο και κατά τα τυχόν διαλείμματα.

Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την
εφαρμογή του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγρωστώδη: Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα)
Αλλα μονοκοτυλήδονα ζιζάνια: Butomus umbellatus (βούτομο),
Cyperus difformis (μοσχοκύπερη), Scirpus maritimus (ραγάζι), Scirpus
mucronatus (σκίρπο), Typha angustifolia.
Πλατύφυλλα ζιζάνια: Ammania coccinea, A. robusta, Lindernia dubia.

OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ρύζι: Για την καταπολέμηση των ζιζανίων στο ρύζι, συνιστάται η
εφαρμογή του ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ 50 WG μεταφυτρωτικά στη δόση
4-5 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ 50 WG εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά στην καλλιέργεια
και στα ζιζάνια και συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται ή σε έδαφος
που είναι σκευπασμένο με ένα λεπτό στρώμα νερού (1-2 εκ.) ή σε
πλημμυρισμένα τηγάνια με ύψος νερού 8-10 εκ.
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Το ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ 50 WG μπορεί να εφαρμοστεί όταν η καλλιέργεια του
ρυζιού βρίσκεται στο στάδιο των 2-3 φύλλων και μέχρι το στάδιο του
αδελφώματος.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ.περίοδο: μία (1)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης αποτελεσματικότητας του
ζιζανιοκτόνου μετά την εφαρμογή του ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ 50 WG είναι
απαραίτητη η κατάλληλη διαχείρηση του νερού του ορυζώνα ως εξής:
Στην περίπτωση εφαρμογής σε έδαφος σκεπασμένο με ένα λεπτό
στρώμα νερού (1-2 εκ.) νέα εισαγωγή νερού μπορεί να γίνει 2 μέρες
μετά την εφαρμογή και να διατηρηθεί μέσα στο τηγάνι για
τουλάχιστον 5 μέρες χωρίς νέα εισαγωγή νερού.
– Στην περίπτωση εφαρμογής σε πλημμυρισμένα τηγάνια το νερό που
υπάρχει μέσα στα τηγάνια κατά τον χρόνο της εφαρμογής θα πρέπει
να μην ανανεώνεται με νέα εισαγωγή νερού, για διάστημα τουλάχιστον
5 ημερών.
• Σε περίπτωση βροχής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή εντός 6
ωρών από την εφαρμογή, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα
του ζιζανιοκτόνου.

• Επειδή το Gulliver έχει μικρή υπολειμματική διάρκεια, η ζιζανιοκτόνος
δράση του αφορά μόνο τα ζιζάνια που είναι παρόντα κατά τη στιγμή
της εφαρμογής.
• Για την άριστη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος συνιστάται η
προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού σε αναλογία 0.1%
κατ' όγκο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Η επανειλημμένη χρήση στον ίδιο αγρό προϊόντων που έχουν τον
ίδιο τρόπο δράσης μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ανθεκτικών
ζιζανίων.
Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών
ζιζανίων σε ένα ζιζανιοκτόνο συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων
που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός
καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:
1. Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη
του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύντε το βυτίο και τη μπάρα με
καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.
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2. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε διάλυμα
καθαρισμού 0.5 λίτρα αμμωνίας για οικιακή χρήση (6%) για κάθε
100 λίτρα νερό. Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει μέσω της
αντλίας, μπάρας και μπεκ για τουλάχιστον 15 λεπτά, με συνεχή
ανάδευση. Αδειάστε ξανά.
3. Επαναλάβετε άλλη μια φορά το 2.
4. Γεμίστε τελείως το βυτίο με καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά,
οδηγώντας το νερό να περάσει από την αντλία και την μπάρα.
5. Φίλτρα και μπεκ πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται
χωριστά σε ένα δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού (στην
ίδια συγκέντρωση που αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύντε με
καθαρό νερό. Το ψεκαστικό να μην στραγγίζετε ή ξεπλένεται σε
έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό στις γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες
ρυζιού τύπου indica ή japonica που βρίσκονται σε καλή βλαστική
κατάσταση. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή του σκευάσματος
σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές
συνθήκες, τροφοπενίες ή προσβολές εντόμων ή ασθενειών. Κάτω από
ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να εμφανιστούν ελαφρά
κιτρινίσματα ή καθυστέρηση της ανάπτυξης. Τα συμπτώματα αυτά
είναι παροδικά και δεν έχουν καμιά επίδραση στις αποδόσεις.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Σε εδάφη που εφαρμόστηκε ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ 50 WG, συνιστάται να
σπέρνονται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μόνο ρύζι ή καλαμπόκι.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να σπαρεί μόνο
ρύζι, αφού προηγηθεί επιφανειακή κατεργασία του εδάφους στις 1521 μέρες μετά την εφαρμογή του ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ 50 WG.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Αποτέφρωση του προϊόντος σε έχουσα τη σχετική άδεια μονάδα για
τα μολυσμένα υλικά συσκευασίας με μέριμνα να μη μολύνονται τα
υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.
Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας, ρίξτε τα νερά στο
ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για
οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά
συσκευασίας ή απομακρύνετέ τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης:
To σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, αν διατηρηθεί
στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, υπό κανονικές συνθήκες
περιβάλλοντος. Προφυλάξτε το σκεύασμα από τον παγετό.
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