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✂

DuPont Venzar® WP
TM

Ζιζανιοκτόνο
lenacil (λενασίλ) 800 g/kg

Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγυημένη σύνθεση:
lenacil 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες:

15,8% β/β

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων
αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προίόντων καθώς
και για το περιβάλλον.

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

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν. - Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής
κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

K-37000/31405 (FRONT) - GREECE

02-02-48

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 7264/26.2.80

Παρασκευαστής: Du Pont International Operations Sarl, Switzerland, Ελβετία

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 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής: Schirm GmbH Division Hermania, Γερμανία

Συσκευαστής: Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Cernay, Γαλλία

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

Καθ. ϐάρος:

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5 x 100 g

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P. 186

VENZAR WP GR 5X100G BAG K-37000 24/07/14 16:38 Page2

DuPont Venzar
TM

®

WP

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε αμέσως γιατρό.
Κατάποση: Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να
προκληθεί εμετός εφόσον ο άρρωστος έχει τις
αισθήσεις του.
Εισπνοή: Οδηγείστε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν
χρειαστεί να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν δεν
αναπνέει να χορηγηθεί οξυγόνο.
Επαφή με το δέρμα: Πλύσιμο με άφθονο νερό και
σαπούνι.
Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό
για αρκετά λεπτά τουλάχιστον και ζητείστε ιατρική
συμβουλή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους (προφυτρωτικά) ή της
καλλιέργειας (μεταφυτρωτικά) με 20-40 λίτρα ψ.υ./στρ. Πίεση
ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (45 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.
Σκόπιμο είναι ο ψεκασμός να γίνεται με συνεχή ανάδευση του
ψεκαστικού υγρού.

ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ζαχαρότευτλα: Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων
και αγρωστωδών ζιζανίων συνιστάται εφαρμογή στη δόση 5070 γραμ./ στρέμμα σε ελαφριά εδάφη και 80-100
γραμ./στρέμμα σε μέτρια και βαριά εδάφη. Όγκος ψεκαστικού
διαλύματος 20-40 λίτρα νερού/στρέμμα. Συνιστώνται οι
παρακάτω εφαρμογές:
Πριν τη σπορά: Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό του
εδάφους και ενσωματώνεται σε βάθος 3-5 εκ. με ελαφρύ
φρεζάρισμα ή τεχνητή βροχή.
Αμέσως μετά τη σπορά: Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό
του εδάφους και ενσωματώνεται με ελαφρύ πότισμα.
Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1
Πατζάρια: Δόση 100-125 γραμ./στρέμμα για τα ελαφριά
εδάφη και 150-175 γραμ./στρέμμα για μέτρια ως βαριά εδάφη.
Εφαρμογή πριν τη σπορά ή αμέσως μετά τη σπορά όπως στα
ζαχαρότευτλα.
Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1
Κτηνοτροφικά τεύτλα, σπανάκι: Δόση 125-150
γραμ./στρέμμα για τα ελαφριά εδάφη και 175-200
γραμ./στρέμμα για τα μέτρια ως βαριά εδάφη. Εφαρμογή πριν
τη σπορά ή αμέσως μετά τη σπορά όπως στα ζαχαρότευτλα.
Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το VENZAR εφαρμόζεται σε καλά ψιλοχωματισμένο υγρό
έδαφος ελεύθερο φυτρωμένων ζιζανίων.
2. Η υγρασία είναι απαραίτητη για αποτελεσματική
ζιζανιοκτονία. Μέσα σε 3-5 μέρες από την εφαρμογή
χρειάζεται ν’ ακολουθήσει βροχή ή πότισμα.
3. Σε πολύ υποβαθμισμένα εδάφη (με περιεκτικότητα σε
οργανική ουσία μικρότερη από 1% και περιεκτικότητα σε
άμμο ή χαλίκι μεγαλύτερη από 50%) να μην εφαρμόζεται
δόση μεγαλύτερη από 100 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:
Πλατύφυλλα (ετήσια): Anagallis arvensis (αναγαλλίδα),
Anthemis sp. (ανθεμίδα), Bilderdykia convolvulus (αναρριχ.
πολύγονο), Capsella bursa-pastoris (καψέλλα), Chenopodium
album
(λουβουδιά),
Chrysanthemum
segetum
(αγριομαργαρίτα), Fumaria officinalis (καπνόχορτο), Matricaria
sp. (χαμομήλι), Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Poa annua
(κοινή πόα), Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Polygonum
hydropiper (νεροπιπεριά), Polygonum lapafhifolίum (λαπάτσα),
Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Ranunculus arvensis
(ρανούγκουλος), Raphanis raphanistrum (ραπανίδα), Rumex
spp. (λάπαθο), Senecio vulgaris (μαρτιάκος), Silene vulgaris
(βοίδοκράτης), Sinapis arνensis (άγριο σινάπι), Sonchus

oleraceus (ζωχός), Spergula arνensis (σπεργούλα), Stellaria
media (στελλάρια), Thlaspi arνense (θλάσπι), Urtica urens
(μικρή τσουκνίδα).
Αγρωστώδη
(ετήσια):
Alopecurus
myosuroides
(Αλεπονουρά), Apera spicaventi (ανεμόχορτο), Digitaria
sanguinalis (αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα
μόνο βλαστάνοντα ζιζάνια).

ΜΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:
Agropyron repens (Αγρόπυρο), Avena sp (αγριόβρωμη),
Circium arvense (κίρσιο), Echium vulgare (βοίδόγλωσσα),
Euphorbia sp. (γαλατσίδα), Galium aparine (μεγαλόκαρπη
κολλητσίδα), Lamium amplexicaule (δωδεκάνθι), Lamium
purpureum (πορφυρό λάμιο), Reseda lutea (κίτρινη ρεζεντά),
Solanum nigrum (στύφνος), Veronica hederifolia (βερόνικα),
Viola arvenis (αγριοπανσές).
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο
νερό υπό ανάδευση ώστε να μην υπάρχουν σβώλοι. Στη
συνέχεια προστίθεται στο βυτίο το οποίο απογεμίζεται με νερό
υπό συνεχή ανάδευση. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται
πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
▪ Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και
σπόρους.
▪ Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα
ζιζανιοκτόνα. ▪ Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη
καλλιέργεια, εκτός των συνιστώμενων, πριν περάσουν
τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή του και αφού γίνει
άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 15
εκ. ▪ Αποφεύγετε τη χρήση του σε πολύ βαριά εδάφη καθώς
και σε πολύ ελαφρά (αμμουδερά ή χαλικώδη) με
περιεκτικότητα μικρότερη του 1% σε οργανική ουσία. ▪ Μη
ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες
καλλιέργειες. ▪ Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. ▪ Μη
διπλοψεκάζετε
τα
άκρα
των
ζωνών.
Μην αυξάνετε τις δόσεις. ▪ Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από
3
atm.
▪ Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. ▪ Μην το
χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. ▪ Μετά
τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με
απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Δε συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν
παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή
ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα
ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν
πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των
ευαίσθητων βιοτύπων.
Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται
ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από
ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του. Η ανάπτυξη
ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να
αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμιξη)
αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο
δράσης.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια,
εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του
συσκευασία, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές
συνθήκες αποθήκευσης.
Οδηγίες
για
την
ασφαλή
απόσυρση
του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Μην ξαναχρησιμποποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για
οποιαδήποτε άλλη χρήση.
Αν η εξωτερική σακούλα περιέχει σκεύασμα, ξεπλύντε την 3
φορές με καθαρό νερό, ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
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