
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση 
πλατυφύλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται 
τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά τον ψεκασμό και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται. Η 
πλήρης νέκρωσή τους επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή 
ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.  Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αρχίστε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι. Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα 
φίλτρα. Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα του μηχανήματος. Γεμίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό, και καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά.  Ψεκάστε τα 
απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό): Πλατύφυλλα ζιζάνια. Μεταφυτρωτικός ψεκασμός ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο 
στάδιο των 2-6 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος. Δόση: 15 κ.εκ./στρέμμα (max.) Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-30 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Ευαίσθητα ζιζάνια: ανθέμιδα (Anthemis sp.), κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine), κολλητσίδα μικρόκαρπη (Galium spurium), 
χαμομήλι (Matricaria chamomila), σινάπι άγριο (Sinapis arvensis), σινάπι ήμερο (Sinapis alba), μπιφόρα (Bifora radicans), βερόνικα (Veronica hederaefolia), 
ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum), αναγαλίδα (Anagalis arvensis), καλεντούλα (νεκρολούλουδο) (Calendula 
arvensis), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), σισύμπριο (Sisibrium irio), στελλάρια (Stellaria media), δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), παπαρούνα (Papaver 
rhoeas)*, μυρώνι (Scandix pecten-veneris)*, πολυκόμπι (Polygonum aviculare)*.
*Τα ζιζάνια αυτά είναι ευαίσθητα όταν ψεκαστούν όχι αργότερα από το στάδιο των 4 φύλλων.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σιτάρι (Σκληρό και Μαλακό) : - -
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10°C), υπερβολική 
υγρασία ή ξηρασία, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30°C, σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια και 
έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας.
- Η δράση του Sekator OD δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα με καταιονισμό, μετά την πάροδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό.
- Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών τα οποία είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας.
- Το Sekator OD εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό). Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι’ αυτό να αποφεύγεται 
η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια 
χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, 
στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος (40 ημέρες μετά την εφαρμογή) ή σιτάρι (15 ημέρες μετά), αφού 

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Εγγ. σύνθεση: amidosulfuron 10,6 % β/ο &
iodosulfuron-methyl-sodium 2,5 % β/ο
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 25 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 64,36 % β/β

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό 
εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο 
της οικογένειας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση 
πλατυφύλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
• Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει 
ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

250ml ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.:
70021 / 28-01-2013

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την 
τελική διάθεση στην αγορά: 

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην 
πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 
και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιείται συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους 
ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πρώτες Βοήθειες: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα.  Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση: Δείξτε αυτή την ετικέτα στον ιατρό και σε 
περίπτωση ανάγκης, δείξτε τις οδηγίες χρήσεις ή αυτή τη συσκευασία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

προηγηθεί βαθιά άροση.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά την συγκομιδή του σιταριού μπορούν να 
σπαρούν χειμερινή ελαιοκράμβη και χειμερινά σιτηρά (τουλάχιστον 120 ημέρες μετά) ενώ ζαχαρότευτλα, μηδική και ηλίανθος την επόμενη άνοιξη, αφού προηγηθεί 
βαθιά άροση.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: H 
είσοδος για μηχανική εργασία στον αγρό όπου έχει εφαρμοστεί το Sekator OD συνιστάται να είναι 3 ημέρες μετά τον ψεκασμό.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες καλλιέργειες όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει 
να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, σε 
θερμοκρασίες δωματίου (00C έως 350C) το σκεύασμα παραμένει σταθερό τουλάχιστο για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr
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