
ΑΝΤΟΡΑ 400 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση 
της μουχρίτσας και πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.
Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο συνθετάση του οξικογαλα- 
κτικού (ALS) και την βιοσύνθεση αμινοξέων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Γεμίζετε το 
δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Adora αναδεύοντας 
συνεχώς. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την ανάδευση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε αμέσως μετά την 
ανάμιξη.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΣΤΟΧΟΣ–ΔΟΣΕΙΣ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ρύζι
Μεταφυτρωτική εφαρμογή, στο στάδιο των 4-5 φύλλων (αρχή 
αδελφώματος) του ρυζιού.
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli): Δόση: 6,5 κ.εκ. σκευάσματος 

/ στρέμμα + Biopower σε δόση 0,06-0,1%.
Πεντάνευρο ρυζιού (Alisma plantago-aquatica), Heteranthera 
spp., Σκίρπος (Scirpus spp.): Δόση: 7,5 κ.εκ. σκευάσματος / 
στρέμμα + Biopower σε δόση 0,06-0,1%.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα / στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Ρύζι: -
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
• Εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα από άλλες χημικές ομάδες με 
διαφορετικό τρόπο δράσης για να αποφευχθεί η εξάπλωση 
ανθεκτικών βιοτύπων των στοχευόμενων ζιζανίων.
• Ο τρόπος δράσης του bispyribac-sodium είναι όμοιος με 
αυτόν των σουλφονυλουριών που χρησιμοποιούνται στο ρύζι 
και για να αποφευχθεί η  ανάπτυξη ανθεκτικότητας του 
Echinochloa crus-galli συνίσταται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με 
διαφορετικό τρόπο δράσης.
• Να χρησιμοποιείτε καθαρό και να αποφεύγετε το σκληρό 
νερό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και χρήσεις στις 
Ελληνικές συνθήκες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε 
υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την 
ασφαλή καταστροφή του.
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 
μηχανισμό 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 του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό 
και καλά αεριζόμενο διατηρείται για 2 χρόνια.
Ημερ. παραγωγής - Αρ. παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: 
Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Γενικές υποδείξεις: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη 
περιοχή. Απομακρύνετε με ασφάλεια τα μολυσμένα ρούχα. 
Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον παθόντα σε σταθερή θέση 
(ξαπλωμένο στο πλάι). Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε επιμελώς 
με πολύ νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethylenegly-
col 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Επαφή με τα 
μάτια: Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους 
φακούς επαφής και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα 
και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε 
αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Κατάποση: Μην 
προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο 
δηλητηριάσεων. Θεραπεία: Συμπτωματική.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Mακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Eφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν από τη 
χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να μην έρθει σε 
επαφή με το δέρμα.• Nα φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ 
ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. • Για να προστατέψετε μη 
στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη 
γεωργική γη. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: 
Συμβουλευτείτε/επισκευθείτε γιατρό.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
75 κ.εκ. ℮

Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγ. Σύνθεση: Bispyribac-sodium 40% β/o
Βοηθητικές ουσίες: 62,9% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7843 / 23-1-2008

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι. Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

75 κ.εκ.
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