
GOLD

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7971/21-06-2012

Puma Gold EC
Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)
Εγγ. σύνθεση: fenoxaprop-P-ethyl 64 g/L
iodosulfuron-methyl-sodium 8 g/L
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 24 g/L
Βοηθ. ουσίες: 92,26% β/β

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο 
για την καταπολέµηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και µαλακό), σίκαλη και τριτικάλε.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για 
την τελική συσκευασία και σήµανση: 

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.

5 L

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. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να 
θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. 
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Περιέχει fenoxapropPethyl.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Να φοράτε κατάλληλα γάντια και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
Χρησιμοποιείτε συσκευή  προστασίας ματιών/προσώπου.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πρώτες Βοήθειες: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: 
Γενικά: Αποµακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.  Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αποµακρύνετε 
αµέσως τα µολυσµένα ρούχα και απορρίψτε τα µε ασφάλεια. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
κρατήστε τον σε ηρεµία.  Εάν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλέστε αµέσως ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε 
αµέσως µε polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια µε άφθονο νερό ξεπλύνετε µε νερό.  Εάν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλέστε αµέσως ένα 
γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα µάτια αµέσως µε άφθονο νερό, ακόµα και κάτω από τα βλέφαρα, για 
τουλάχιστον 15 λεπτά.  Αποµακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) µετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα µάτια.  Ζητήστε 
ιατρική συµβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισµός επιµένει και αναπτύσσεται. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.  
Ξεπλύνετε το στόµα.  Καλέστε αµέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία: Συµπτωµατική.  ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση.  
Παρ΄όλα αυτά, εάν έχει καταποθεί σηµαντική ποσότητα (µεγαλύτερη µιας γουλιάς), χορηγήστε ενεργό (φαρµακευτικό) άνθρακα και θειϊκό νάτριο.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ 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 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

GR79881517A

Πούμα Γκόλντ EC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ:
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και µαλακό), σίκαλη και τριτικάλε.
Το fenoxaprop-P-ethyl ανήκει στη χηµική οµάδα phenoxypropionates και δρα παρεµποδίζοντας το ένζυµο καρβοξυλάση του ακετυλοσυνένζυµου Α και τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων.  Το fenoxaprop-P-
ethyl δρα αποκλειστικά µέσω του φυλλώµατος των ζιζανίων και δεν έχει καµία δράση στο έδαφος.  Απορροφάται από τα φύλλα και προκαλεί την άµεση ανάσχεση της ανάπτυξης των ζιζανίων και 
τελικά τη νέκρωσή τους.
Το iodosulfuron-methyl-sodium ανήκει στη χηµική οµάδα των σουλφονυλουριών και δρα στη βιοσύνθεση της οµάδας του πυροσταφυλικού (ALS inhibitors).  Τα ορατά συµπτώµατα της δράσης του 
iodosulfuron-methyl-sodium είναι η διακοπή της ανάπτυξης των ζιζανίων τις πρώτες ηµέρες µετά την εφαρµογή του Puma Gold EC και η εµφάνιση χλωρωτικών κηλίδων, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί 
η νέκρωση του βλαστού.  Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταµατάει σχεδόν αµέσως µετά την εφαρµογή.  Το iodosulfuron-methyl-sodium κινείται διασυστηµατικά µέσω των αγγείων του ηθµού και του ξύλου 
και δρα κυρίως µέσω του φυλλώµατος των ζιζανίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασµός φυλλώµατος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεµίζετε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. ∆ιαλύετε το φάρµακο σε µικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το 
υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΟΧΟΣ  ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο:
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε: Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μεταφυτρωτικός ψεκασµός ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια. Δόση: 125 κ.εκ./στρέµµα ή 100 
κ.εκ./στρέµµα µε προσθήκη 100 κ.εκ./στρέµµα Biopower. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα/στρέµµα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) ανά έτος για εφαρµογές τέλος χειµώνα-άνοιξη (BBCH 20-32 δηλαδή από έναρξη αδερφώµατος της καλλιέργειας 
µέχρι το στάδιο των δύο κόµβων).  Μία (1) ανά τρία (3) έτη για εφαρµογές φθινοπώρου-χειµώνα (BBCH 13-19 δηλαδή από το ξεδίπλωµα του τρίτου πραγµατικού φύλλου έως πριν την έναρξη 
αδερφώµατος της καλλιέργειας).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:
Αγρωστώδη
Αγριοβρώµες (Avena sp.), Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum), Φάλαρη (Phalaris sp.), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Ανεµόχορτο (Apera spica-venti), Πόα (Poa annua).
Πλατύφυλλα
Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis), Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Gallium aparine), Αγριοπανσές (Viola arvensis), Στελλάρια (Stellaria media), Φουµάρια (Fumaria 
officinalis), Χαµοµήλι (Matricaria chamomila), Λάµιο (Lamium sp.), Γεράνιο (Geranium sp.), Μυοσώτις (Myosotis arvensis), Αλχεµίλα (Alchemilla sp.).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Σιτάρι (Μαλακό και Σκληρό), Σίκαλη, Τριτικάλε: -
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
- Παροδικά συµπτώµατα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης µπορεί να εµφανιστούν µετά την εφαρµογή όµως αυτά υποχωρούν σύντοµα χωρίς να επηρεάζεται η 
παραγωγή.  Η εµφάνιση των ανωτέρω συµπτωµάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες µη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαµηλές θερµοκρασίες, 
παρατεταµένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού µε υψηλές θερµοκρασίες ηµέρας.
- Κατά τον ψεκασµό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να µη µεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείµενες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε κριθάρι (µονόστιχο και παλύστιχο), βρώµη, 
ελαιοκράµβη, ζαχαρότευτλα και αρακά.
- Η εφαρµογή όλων των δραστικών ουσιών µε παρόµοιο τρόπο δράσης µε το iodosulfuron-methyl-sodium (ALS inhibitors όπως ακόµα οι δραστικές ουσίες flupyrsulfuron, mesosulfuron , propoxycarbazone, 
sulfosulfuron, pyroxsulame κλπ) πρέπει να περιορίζεται σε µία ανά καλλιεργητική περίοδο.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας µπορεί να 
γίνει επανασπορά µόνο µε σιτάρι, σίκαλη ή τριτικάλε και εφόσον προηγηθεί άροση του εδάφους.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε κανονικό σύστηµα αµειψισποράς, µπορεί να σπαρθεί 
µαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράµβη, αρακάς, ζαχαρότευτλα, τριφύλλι (σπορά µετά την τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου), πατάτα, ηλίανθος, αραβόσιτος και αντίδι 
(σπορά την άνοιξη του επόµενου έτους) µε την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστά.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Μην εισέρχεστε σε ψεκασµένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρµογή µε Puma Gold EC.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
∆εν είναι φυτοτοξικό στο σιτάρι, τη σίκαλη και το τριτικάλε.  Είναι φυτοτοξικό στα υπόλοιπα σιτηρά (κριθάρι µονόστιχο και πολύστιχο, βρώµη).
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να µη συνδυάζεται µε υγρά λιπάσµατα και βελτιωτικά εδάφους.  Μεταξύ της εφαρµογής υγρών λιπασµάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Puma Gold EC συστήνεται να 
µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 7 ηµερών.
Ο∆ΗΓΙΕΣ 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.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Το σκεύασµα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό (µε 
µέγιστη θερµοκρασία τους 35 οC) και καλά αεριζόµενο.
 Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω µέρος φιάλης.
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω µέρος φιάλης.
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