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Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: diflufenican 20% β/o, flufenacet 40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 49,41% β/β

Μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων
σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Tηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:
70368 / 14-01-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φόσμπουρι 600 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και
πλατύφυλλων ζιζανίων σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι.
Το diflufenican είναι ζιζανιοκτόνο επαφής που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη μετακίνηση καθώς και από μεγάλη υπολειμματική διάρκεια. Δρα
αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας έντονο
μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρών ζιζανίων. Το κόκκινο-πορφυρό
χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που προκαλείται από την έλλειψη των
καροτενοειδών. Στη συνέχεια, τα νεαρά ζιζάνια νεκρώνονται.
Το flufenacet είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που μετακινείται κυρίως αποπλαστικά και εφαρμόζεται για την καταπολέμηση ετήσιων
ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού
συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία τελικά
νεκρώνονται.
Το diflufenican και το flufenacet απορροφούνται κυρίως από τη ρίζα αλλά
και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και ακροφύσια τύπου σκούπας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 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.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως
το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα

ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός
και τα ίχνη του προϊόντος.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Καμία.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Χειμερινό Σιτάρι (Μαλακό), Χειμερινό Κριθάρι: Εφαρμογή το φθινόπωρο όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-3 πραγματικών φύλλων
(BBCH 11-13) και:
• τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι το
στάδιο των 3 φύλλων,
• ενώ τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι
το στάδιο των 4 φύλλων.
Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια.
Δόση: 601 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Καταπολεμoύμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια
Κοινή Πόα (Poa annua)
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Ήρα (Lolium sp.)
Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)

Στελλάρια (Stellaria media)
Αγριοπανσές (Viola tricolor)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Ρανούνκουλος (Ranunculus arvensis)
Βερονίκη (Veronica arvensis, V. persica, V. hederifolia)
Γεράνιο (Geranium dissectum)
Χαμομήλι (Matricaria chamomilla).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι (Μαλακό), Κριθάρι: Μη εφαρμόσιμο.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Το σκεύασμα περιέχει τα diflufenican και flufenacet, ζιζανιοκτόνα που
ανήκουν στις ομάδες F1 και Κ3 αντίστοιχα, κατά HRAC.
• Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν έχει άνεμο.
•Μ
 εταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και
του Fosburi 600 SC συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών.
• Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού
σε γειτονικές καλλιέργειες και κυρίως σε βρώμη και ελαιοκράμβη. Εάν
είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε ακροφύσια χαμηλής διασποράς.
• Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η σπορά είναι επιφανειακή ή ακανόνιστη καθώς και σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες
λόγω κακού φυτρώματος, υπερβολικής εδαφικής ξηρασίας ή υγρασίας
ή παρουσιάζουν μυκητολογικές προσβολές.
• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε αμμώδη, χαλικώδη ή διηθητικά εδάφη.
• Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μεγαλύτερη ή ίση με 15 χιλιοστά
στις επόμενες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.
• Σε περίπτωση βροχόπτωσης μεγαλύτερης ή ίσης με 50 χιλιοστά στις

επόμενες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας.
• Μην κάνετε σβάρνισμα ή κυλίνδρισμα του εδάφους τουλάχιστον 1 μήνα
πριν την εφαρμογή.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το
σκεύασμα, στο ίδιο χωράφι και εφόσον ακολουθήσει όργωμα του εδάφους μπορεί να ξανασπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες:
- Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες: σκληρό ανοιξιάτικο σιτάρι
- Μετά από τουλάχιστον 4 μήνες: ανοιξιάτικο μπιζέλι
- Μετά από τουλάχιστον 4,5 μήνες: πατάτα
Επιπλέον, με ή χωρίς όργωμα μπορούν να σπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες:
- Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες: ανοιξιάτικο μαλακό σιτάρι και ανοιξιάτικο
κριθάρι
- Μετά από τουλάχιστον 4 μήνες: λινάρι
- Μετά από τουλάχιστον 4,5 μήνες: ηλίανθος
- Μετά από τουλάχιστον 5 μήνες: αραβόσιτος και σόργο
Να μη σπαρθούν οι παρακάτω καλλιέργειες: ανοιξιάτικη βρώμη, σόγια,
ανοιξιάτικη ελαιοκράμβη, τεύτλα και μηδική.
- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, στο πλαίσιο της αμειψισποράς
μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:
- Με ή χωρίς όργωμα: μαλακό και σκληρό χειμερινό σιτάρι, χειμερινό και
ανοιξιάτικο κριθάρι, ανοιξιάτικη βρώμη, χειμερινή ελαιοκράμβη, χειμερινό
και ανοιξιάτικο μπιζέλι, αραβόσιτος, ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, πατάτα, λινάρι, χειμερινή σίκαλη, σόργο, μηδική (φθινοπωρινή ή ανοιξιάτικη σπορά).
- Με όργωμα: σόγια.

Ενδιάμεσες καλλιέργειες για προστασία των εδαφών (π.χ. νιτρορύπανση):
Σε ένα διάστημα 8 μηνών μετά την εφαρμογή του Fosburi 600 SC και
μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, είναι δυνατόν να σπαρθούν χωρίς
όργωμα οι εξής ενδιάμεσες καλλιέργειες: σινάπι, ραπανάκι, κράμβη, ήρα
ιταλική, χειμωνιάτικη σίκαλη, φακελωτή (μελισσόχορτο) και φαγόπυρο.
- 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.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 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 ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε μέρος
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα), ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Περιέχει preventol και flufenacet. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε,
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. • Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
• Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την
ανάμειξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. • Μην μολύνετε
το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Βγάλτε τα μολυσμένα
ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
ένα γιατρό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.
• Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
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 περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια
ξεπλύνετε με νερό.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 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, σε
περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Προκαλέστε εμετό μόνο εάν:
1. Ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του,
2. Δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια άμεσα διαθέσιμη,
3. Σημαντική ποσότητα έχει καταποθεί, περισσότερο από μια γουλιά,
4. Δεν έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα από τη στιγμή της κατάποσης (σε περίπτωση εμετού αποφύγετε την εισρόφηση του υγρού στην
αναπνευστική οδό). Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.
Συμβουλές για το γιατρό: Υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού μεθεμογλοβίνης.
Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον
έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται πάντα. Σε περίπτωση μεθεμογλοβινεμίας,
πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και ειδικά αντίδοτα (methylene blue/ toluidine blue).

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
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σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Tηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:
70368 / 14-01-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ

