
Μπρομινάλ Νουέβο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες 
σιταριού και κριθαριού. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.
Στο βιοχημικό επίπεδο το bromoxynil παρεμποδίζει τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός με καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα.  
Πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).  Μπεκ τύπου σκούπας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο κατά το ½ μέχρι ¾ με καθαρό νερό. Υπό ανάδευση 
προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα του Brominal Nuevo.  Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό και αναδεύστε μέχρι να 
γίνει ομοιογενές το διάλυμα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένετε τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση του Brominal Nuevo με 
διάλυμα 3% οικιακής αμμωνίας ή ειδικό καθαριστικό προϊόν και ποτέ μόνο με νερό.
Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία:
1. Αραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια 
ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η 
μέγιστη συνιστώμενη δόση).
2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού για τουλάχιστον 5 λεπτά 
και αδειάστε τελείως.
3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε ή ειδικό καθαριστικό προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ετικέτας του ή 1 λίτρο από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας 3% για κάθε 100 λίτρα νερού.  Βάλτε σε 
λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 15 λεπτά.  
Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το επί δύο ώρες.  Στη συνέχεια αδειάστε το τελείως.
4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπεκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που 
αναφέρεται στο σημείο 3 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό.
Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους 
υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές 
οδούς. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. • Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε 
με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο  • Να φοράτε μπότες 
κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο 
πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους 
υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. •Για να προστατέψετε τα 
φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Συμβουλευτείτε / επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Εγγ. σύνθεση: 2,4-D 28% β/ο, υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρα (ΕΗΕ) (422,1 gr/l)
bromoxynil 28% β/ο, υπό μορφή οκτανοϊκού/επτανοϊκού εστέρα (400,8 gr/l)
Βοηθ. ουσίες: 25,59% β/β
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι: Πλατύφυλλα ζιζάνια*. Μεταφυτρωτικά όταν τα σιτηρά βρίσκονται στο στάδιο της 
έναρξης του αδερφώματος μέχρι το τέλος του αδερφώματος και τα ζιζάνια να είναι σε μικρό στάδιο ανάπτυξης.  Δόση: 
100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*Ευαίσθητα ζιζάνια: Convolvulus arvensis (περιπλοκάδα), Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Sinapis arvensis (άγριο 
σινάπι), Veronica hederifolia (βερόνικα).
*Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 150 κ.εκ./στρ.): Anthemis arvensis (ανθεμϊδα), Bifora radians (μπιφόρα), Capsella 
bursa-pastoris (καψέλλα), Galium aparine (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα).
*Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Fumaria officinalis (καπνόχορτο).
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Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
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www.bayercropscience.gr
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Πρόγραμμα Επιβράβευσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική 
συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Ζιζανιοκτόνο 
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σιτάρι (Σκληρό και Μαλακό), Κριθάρι: -
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, 
καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης 
για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα χλώρωσης στα φύλλα 
των σιτηρών.  Εντούτοις η απόδοση της καλλιέργειας δεν επηρεάζεται.
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 ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:  Σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο 
το σκεύασμα παραμένει σταθερό τουλάχιστο για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης - αρ. παρτιδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Συμβουλευτείτε / επισκεφτείτε γιατρό. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.  Εάν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση 
επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με νερό.  Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα 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.  Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμείνει, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.  Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία.  ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.  Κίνδυνος εισόδου του 
προϊόντος στους πνεύμονες εάν προκληθεί εμετός μετά την κατάποση. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα:  Τοπική ευαισθητοποίηση.  Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό των ματιών, του δέρματος και 
των βλεννωδών μεμβρανών.  Θεραπεία: Συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777
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