
ΠΑΣΙΦΙΚΑ ΠΛΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε.  Το Pacifica Plus είναι διασυστηματικό, 
εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών.  Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του 
οξειγαλακτικού, οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους (λευκίνης, ισολευκίνης, 
βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται.  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. Κύριο σημείο δράσης 
είναι οι μεριστωματικοί ιστοί των ζιζανίων.  Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει 
ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται.  Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση όχι 
μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  
Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας 
καλά.  Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
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 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.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Pacifica Plus σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. 
Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Pacifica Plus συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 
7 ημερών.

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση: 
Δραστικές ουσίες: amidosulfuron 5% β/β, iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/β, mesosulfuron-methyl 3% β/β 
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 9% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 90,07% β/β

500 gr
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Πολύ 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  • Φυλάσσεται 
κλειδωμένο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/το πρόσωπο. • Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους 
υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη που αποστραγγίζονται τεχνητά, για τις 
χρήσεις σε χειμερινά σιτηρά. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά, να αφήσετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη ως ακολούθως: Σιτάρι Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), 
Σίκαλη και Τριτικάλε: 10 μ. + ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς ή 5 μ. + ακροφύσια 90% μειωμένης 
διασποράς. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τις διάφορες φάσεις χειρισμού 
του σκευάσματος. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.  Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα 
με ασφάλεια.  Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.  
Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο σαπούνι και νερό (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400). • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος 
ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Πλύνετε τα 
μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Θεραπεία: Συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρ’ολ’αυτά, εάν έχει καταποθεί 
σημαντική ποσότητα (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό
Ζιζανιοκτόνο
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προορίζεται μόνο για 
επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, 
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Σιτάρι Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε: Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια.  Μεταφυτρωτική εφαρμογή 
όταν α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και β) όταν τα 
αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο 
των 4 έως 6 φύλλων. Δόση: max. 50 γρ./στρέμμα + προσθήκη 100 ml/στρ. Biopower. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
• Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 30 γρ./στρ.): Ανεμόχορτο (Apera spica-venti), Κοινή πόα (Poa annua), Τραχεία λιβαδοπόα 
(Poa trivialis)
• Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 50 γρ./στρ.): Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum), Arrhenatherum elatius (εναέρια μέρη), 
Βρόμος (Bromus sp., Bromus hordeaceus), Αγριοβρώμη (Avena spp., Avena fatua), Φάλαρη (Phalaris spp.), Στελλάρια (Stellaria 
media, Stellaria spp.), Κεράστιο (Cerastium arvense), Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), 
Αγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Arenaria serpyllifolia
• Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 30-50 γρ./στρ.): Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
• Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Μυοσώτις (Myosotis arvensis), Kοινός αγριοπανσές (Viola spp.), Βερονίκη (Veronica arvensis)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σιτάρι Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε: -
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
• Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε τεύτλα, 
ελαιοκράμβη και μπιζέλια. • 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 έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή, μεγάλες διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας ή παγετός πριν ή μετά την εφαρμογή.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Pacifica Plus, στο ίδιο χωράφι μπορεί 
να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:
- Με ή χωρίς όργωμα: Ανοιξιάτικο σιτάρι.
- Εφόσον εφαρμόστηκαν 30 γρ. σκευάσματος /στρέμμα και μετά από όργωμα: Ανοιξιάτικο κριθάρι ή αραβόσιτος.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μετά την εφαρμογή του Pacifica Plus, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες 
καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: βρώμη, 
ζαχαρότευτλα, μαλακό και σκληρό σιτάρι, κουκιά, λινάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, μπιζέλι, πατάτα, σίκαλη, σόγια, σόργο, ηλίανθος 
και τριτικάλε.  Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαιοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί 
άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών.  Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ 
όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη 
περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεv είναι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και 
οδηγίες εφαρμογής.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 
τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε συσκευασία

GR84102962A

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας 
Υ.Α.Α.Τ.: 70137 / 27.10.2015

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