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ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Εγγυημένη σύνθεση:
Nicosulfuron: 4% (β/ο), 
Βοηθητικές ουσίες: 95,52% (β/β)

Περιεχόμενο: 1 ΛΙΤΡΟ

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
70060 / 04-12-2013

Ελαιώδες Εναιώρημα (OD) 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SHARDA BALKAN Μ.Ε.Π.Ε.
Παύλου Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
(Πεδίο εφαρμογής / Στόχοι / Δοσολογία / Τρό- 
πος, Χρόνος εφαρμογής και μεσοδιαστήματα 
εφαρμογών / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  
ανά καλλιεργητική περίοδο) 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα 
(Echinochloa crus -galli): Ψεκασμός στο στάδιο 
των 1-3 φύλλων: Δόση: 100 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός 
στο στάδιο των 1-2 αδελφών: Δόση: 100-150 
κ.εκ. /στρ. Σετάριες (Setaria spp): Ψεκασμός στο 
στάδιο των 2-4 φύλλων. Δόση: 100 κ.εκ./στρ. 
Βέλιουρας (Sorghum halepense): α) Από σπόρο: 
Ψεκασμός μέχρι το στάδιο των 8 φύλλων: 
Δόση:100 κ.εκ./στρ. β) Από ρίζωμα: Ψεκασμός 
σε ύψος 10-20 εκ. Δόση: 125-150 κ.εκ./στρ. 
Πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (Αmaranthus spp.): 
Ψεκασμός στο στάδιο των 2-4 φύλλων. Δόση: 
100 κ.εκ./στρ. Τάτουλας (Datura stramonium): 
Ψεκασμός στο στάδιο των 2-4 φύλλων. Δόση: 
100-150 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 
λίτρα/στρέμμα. Μεγ. αριθ. εφαρμογών  ανά 
καλ/κή περίοδο: 1
ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ:
1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της 
καλλιέργειας του αραβόσιτου. 
2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων 
στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσο- 
διάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής: 1η εφαρμογή με 
δόση 100 κ.εκ/στρέμμα και 2η εφαρμογή με 
δόση 50 κ.εκ/στρέμμα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
(ΗΜΕΡΕΣ): Δεν ορίζεται.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστη- 
ματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την 
καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες 
αραβοσίτου. To nicosulfuron δρα παρεμπο- 
δίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξει- 
γαλακτικού.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός μεταφυ- 
τρωτικός ψεκασμός με τα συνήθη ψεκαστικά 
εδάφους, με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά 
στρέμμα, πίεση μικρότερη των 2,5 atm και μπεκ 
τύπου σκούπας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με 
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H AGROLOGY
εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης

σύμφωνα με τα πρότυπα
ISO 9001, ISO 14001 &

ELOT 1801 / OHSAS 18001

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Διαβάστε την ετικέτα 
πριν από τη χρήση. • Αποφεύγετε να αναπνέετε 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα • Να 
μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με 
τα ρούχα. •  Φυλάσσεται κλειδωμένο •  Διάθεση 
του περιεχομένου / περιέκτη. Τα κενά δοχεία 
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με 
κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 
(τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο 
ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπο- 
τίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση 
ενέργειας.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολου- 
θήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Εάν ζητήστε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας 
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 
Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό 
ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα 
προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο 
νερό και σαπούνι. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 
λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Τοποθετείστε τον 
ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον 
ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-779377

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους 
υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων, από τα 
επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 5 μέτρων, από τη μη γεωργική γη.

νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να 
προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. 
Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου 
απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να 
ακολουθηθούν είναι τα εξής: 
- Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από 
όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. 
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 
3% ανά 100λιτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος ‘ψεκάζοντας’ υπό 
συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι 
αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία. 
- Χρησιμοποιήστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία στο 
τέλος ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠO ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Να μην πραγματοποιείται 
ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία 
χρησιμοποιήθηκε το NICOSH 4 OD, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο 
αραβόσιτος.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν 
τουλάχιστον 4 μήνες και οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την 
εφαρμογή του NICOSH 4 OD και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress 
υγρασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25οC και κάτω από 10οC. Κατά την 1η-2η εβδομάδα μετά την 
εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο 
αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη 
της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό καλαμπόκι καθώς και σε 
καλαμπόκι που προορίζεται για σπορά.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό , δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις 
συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

4ODNicosh
NICOSULFURON (ΝΙΚΟΣΟΥΛΦΟΥΡΟΝ) 4%    

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.


