
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Elegant 5EC με αριθμό εγγραφής  2787   . 
 

5 Οκτωβρίου  2009 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Sharda Europe B.V.B.A.                                  
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Elegant 5EC         
 
 
Μορφή:    Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  quizalofop-p-ethyl 5,26% β/o      
 
    βοηθητικές ουσίες 98,2% β/β      
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     quizalofop-p-ethyl 95% min.               
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:   Sharda Worldwide Export Pvt, Ltd, Ινδία    
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   Sharda Worldwide Export Pvt, Ltd, Ινδία   
 
 
∆ιανομέας:   AgriGuard Co Ltd                    
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 ∆ιασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και 

πολυετών αγροστωδών ζιζανίων         
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός φυλλώματος ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό το 
δεκάριο, πίεση λιγότερο από 3 ατμόσφαιρες (45 PSI), με μπεκ τύπου σκούπας.   
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τα 3/4 του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη  
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση                            
 

 

 



Φάσμα δράσης 
Στόχος: ετήσια (αγροστώδη και πολυετή) ζιζάνια 
Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα / δεκάριο 
 
 

Καλλιέργειες Ζιζάνια Χρόνος 
εφαρμογής 

∆όσεις 
(κ.εκ / δεκάριο) 

Χρόνος 
ασφάλειας

Μηλιά 

Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: 
Αlopecurus spp. 
(Αλεπονουρές), Apera 
spicaventi (Ανεμόχορτο), 
Bromus spp. (Βρώμη), Dactylis 
spp. (∆ακτυλίδες), Digitaria 
sanguinalis (Αιματόχορτο), 
Echinochloa crus-galli 
(Μουχρίτσα), Eleusine indica 
(Ελευσίνη), Hordeum spp. 
(Κριθάρια), Lolium spp. (Ήρες), 
Phalaris spp. (Φαλαρίδες), 
Panicum spp. (Πάνικο), Setaria 
spp. (Σετάριες), Sorghum 
halepense (Βέλιουρας από 
σπόρο), Triticum spp. (Σιτάρια).  
 
Πολυετή Ζιζάνια: Agropyron   
repens (Αγρόπυρο), Agrostis 
stolonifera (Άγρωστις), Cynodon 
dactylon (Αγριάδα), Paspalum 
spp. (Πάσπαλο), Sorghum 
halepense (Bέλιουρας από 
ριζώματα). 

 

Μεταφυτρωτικά 
από το στάδιο των 
2-3 φύλλων μέχρι 
το αδέλφωμα των 
ζιζανίων και πριν τα 
ζιζάνια καλυφθούν 

από την 
καλλιέργεια. 

100-150 

40 

Ροδακινιά  

Λαχανικά 
    
Κολοκύθι 
Καρπούζι  
Πεπόνι  
Τομάτα 
Μελιτζάνα 
Πιπεριά  
Καρώτο 
Παντζάρια 
Ραδίκια  
Κραμβοειδή 
Κρεμμύδια 
Σκόρδα 
Μαρούλι  
Σπανάχι  
Σέλινο  
Φασολάκια  
Μπιζέλια   
Ρεβύθια  
Φακές 
Κουκιά    

200-300 

Πατάτα 

Καπνός 
Μηδική 

Καλλωπιστικά Μ.Ε. 

 
Παρατηρήσεις: 
 
- Να µη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο. 
- Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. 
- Χρόνος Εφαρμογής: 
Τα Cynodon dactylon και Paspalum distichum καταπολεμούνται καλύτερα όταν 
έχουν ύψος 15 - 20 εκατοστά και με δόση 300 κ.εκ. / δεκάριο. 
To Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 20 - 50 
εκατοστά και με δόση 200 - 250 κ.εκ. / δεκάριο. 
Η Poa annua (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 - 4 φύλλα και σε δόση 300 
κ.εκ. / δεκάριο. 
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- Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι 
εύρωστες. 
- Μη χρησιμοποιήσετε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του Elegant 
5EC 
 
Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα: 
- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. 
- Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 
- Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν τρεις (3) μήνες από την 
εφαρμογή του. 
- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.  
- Ψεκάστε µε πίεση μικρότερη από 2-3 ατμόσφαιρες (45 PSI). 
- Χρησιμοποιείστε μπέκ τύπου σκούπας. 
- Μην το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. 
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα µε πετρέλαιο και μετά µε νερό και 
απορρυπαντικό. 
 
 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας:  Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: Α      
 
 
Φυτοτοξικότητα:    Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες 

πλατύφυλλες καλλιέργειες.            

 
 
Συνδυαστικότητα:    Συνδιασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί 

να μειώσει την αποτελεσματικότητά του και καλύτερα να αποφεύγεται.      

 
 
Σήμανση τοξικότητας:   Xn – Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον                            

 
Φράσεις κινδύνου: 
R10          Εύφλεκτο          

R20/21 Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.     

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.         

R65          Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση   

                 κατάποσης.           

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον                      
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Φράσεις ασφάλειας 
 

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

S14 Μακριά από ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες      

S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα    

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

S23 Μην αναπνέετε πάνω από την ανοικτή συσκευασία και το ψεκαστικό υγρό  

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια      

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή    

 προστασίας ματιών / προσώπου.        

S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και / ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς   
S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού, αφρό, ξηρά χημικά  

                CO2         
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  ζητείστε αμέσως   

  ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)     

S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές   

 οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.         

  SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του    

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες. 

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης.» 
 

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
  S46 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητείστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα      

Σε περίπτωση μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατείστε τον ζεστό και σε 

ανάπαυση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.          

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 

15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.    

 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
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Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.     
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