
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Hussar OF  κε αξηζκό εγγξαθήο  2387   . 
 

08 Μαξηίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Bayer CropScience AG        
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Hussar OF          
 
 
Μνξθή:  Διαηώδεο ελαηώξεκα (OD)        
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  fenoxaprop-p ethyl 64 g/l (6,22% β/β)       
       iodosulfuron methyl sodium 8 g/l (0,78% β/β)     
    mefenpyr-diethyl 24 g/l (2,33% β/β)      
    βνεζεηηθέο νπζίεο 923,1 g/l (89,62%  β/β)     

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:   
  fenoxaprop-p ethyl 92% β/β min.        
  iodosulfuron methyl sodium 91% β/β min.       
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθώλ νπζηώλ:    Bayer CropScience AG, Γεξκαλία     
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:        Bayer CropScience AG, Γεξκαλία    
 
 
Δηαλνκέαο:   Spyros Stavrinides Chemicals Ltd       
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

  Μεηαθπηξσηηθό, εθιεθηηθό δηδαληνθηόλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πιαηύθπιισλ θαη 

αγξνζησδώλ δηδαλίσλ ζην ζηηάξη (ζθιεξό θαη καιαθό) θαη θξηζάξη.     

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε κπεθ ηύπνπ ζθνύπαο κε 30 -
40 ιίηξα λεξό / δεθάξην θαη πίεζε ςεθαζκνύ 2,5-3 Atm.         
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
 Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ θαη πξνζζέζηε 
αλαδεύνληαο ηε ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό 
ππό ζπλερή αλάδεπζε. Ζ αλάδεπζε είλαη θαιό λα ζπλερίδεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ςεθαζκνύ.                
 
 



Φάζκα δξάζεο 
 
 

Καιιηέξγεηεο Σηόρνο 
Δόζε 

(θ.εθ / δεθάξην) 

Χξόλνο – Τξόπνο 
Εθαξκνγήο 

(παξαηεξήζεηο) 

Σηηάξη  
(καιαθό, 
ζθιεξό) 
 
Κξηζάξη 

 
Αγξσζηώδε δηδάληα 

 

80-90 
(Σηηάξη) 

 
 

60-70 
(Κξηζάξη 
Αζελατο) 

 
 

50-60 
(Κξηζάξη Κπζξέα) 

 

Από ην ηξίην θύιιν σο 
ην ηέινο ηνπ 
αδειθώκαηνο ησλ 
αγξσζησδώλ 
δηδαλίσλ. 

- Αγξηνβξώκε 
(Avena sterilis) 
- Αιεπνλνπξά  
(Alopecurus myosuroides) 
- Παξάδνμε Φάιαξε (*) 
(Phalaris paradox) 
- Κνληή Φάιαξε 
(Phalaris brachystacys) 

- Πνιύαλζε ήξα 
(Lolium multiflorum) 
- Λεπηή ήξα 
(Lollium rigidum) 
- Μίιην 
(Millium vernale) 
- Πόα 
(Poa annua) 
 
 

Πιαηύθπιια δηδάληα 

 

Από ην ηέηαξην σο ην 
όγδνν θύιιν ησλ 
πιαηύθπιισλ 
δηδαλίσλ, αλεμάξηεηα 
από ην ζηάδην ηεο 
θαιιηέξγεηαο 

- Βιήην - Γιίλην 
(Amaranthus sp.) 
- Κνιιεηζίδα  
(Galium spp.) 
- Μνιόρα 
(Malva spp) 
- Κίξζην 
(Circium arvense) 
- Λνπβνπδηά – 
Βξσκόρνξην 
(Chenopodium album) 
- Αγξηνξαθαλίδα 
(Raphanus raphanistrum) 
- Εόγρνο 
(Sonchus sp.) 
- Σηειιάξηα 
(Stellaria media)  
- Αγξηόβηθνο 
(Viccia spp.) 
- Παπαξνύλα θνηλή  
(Papaver rhoeas) 
- Αγξην ζηλάπη - Λαςάλα 
(Sinapis arvensis) 

- Μπηθόξα 
(Bifora radians) 
- Αγξηνκαξγαξίηα 
(Chrysanthemum 
segetum) 
- Χακνκήιη  
(Matricaria chamomila) 
- Μπξώλη 
(Scandix pectenveneris) 
- Αλζέκηδα –Μαξγαξίηεο 
(Anthemis arvensis) 
- Κεληαύξηα 
(Centaurea cyanus) 
- Καπλόρνξην  
(Fumaria officinalis 
- Αλαξξηρώκελν 
πνιύγσλν 
(Bilderdykia 
convolvulus) 
- Πνιπθόκπη 
 (Polygonum aviculare) 

 
 
Μέγηζηνο Αξ. Εθαξκνγώλ: 1 

 
(*) Δηδηθόηεξα γηα ηε θάιαξε πνπ θαηαπνιεκείηαη επθνιόηεξα κε ην ζθεύαζκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
δόζε  ησλ 80 θ.εθ./δεθάξην, πάληα κε ηελ πξνζζήθε πξνζθνιιεηηθνύ εθόζνλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο. 
 
Δπλντθόηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή είλαη όηαλ επηθξαηεί ζεξκόο θαη πγξόο θαηξόο θαη ηα θπηά 
αλαπηύζζνληαη δσεξά. 
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Χξνληθό δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμύ εθαξκνγήο θαη ζπνξάο ή θύηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ 
πνπ αθνινπζνύλ:  
Σε αγξνύο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, κπνξνύλ λα μαλαζπαξνύλ ρεηκεξηλά ζηηεξά κεηά από 120 
εκέξεο θαη νη αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο από ηελ επόκελε άλνημε, αθνύ πξνεγεζεί βαζηά 
άξνζε ηνπ εδάθνπο. 
 
 
Χξνληθό δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμύ εθαξκνγήο θαη ηεο πξόζβαζεο ηνπ αλζξώπνπ ή ησλ 
δώσλ ζηελ θαιιηέξγεηα όπνπ έρεη εθαξκνζηεί ην ζθεύαζκα: 
Αθήλεηαη λα ζηεγλώζεη ε ςεθαζκέλε πεξηνρή πξηλ ηελ επαλείζνδν αλζξώπσλ ζηελ 
θαιιηέξγεηα. Να κελ επηηξέπεηαη ε επαλείζνδνο γηα βόζθεζε γηα 10 εκέξεο κεηά ηελ 
εθαξκνγή. 
 
 
 
Χξνληθό δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμύ εθαξκνγήο θαη ζπγθνκηδήο: Δελ απαηηείηαη 
 
 
 
Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο:  

Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο: fenoxaprop-p ethyl – A        

       iodosulfuron methyl sodium – B       

 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:  Σε πεξίπησζε πνπ ε θαιιηέξγεηα είλαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο ιόγσ αληίμνσλ 

πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ (παγεηόο, μεξαζία) ή πξνζβνιώλ από παζνγόλα θαη ζε 

ρσξάθηα κε θαθή απνζηξάγγηζε ή ζε αζβεζηνύρα θησρά αβαζή εδάθε, ελδέρεηαη λα 

παξαηεξεζεί θπηνηνμηθόηεηα θαη εάλ δελ αθνινπζήζεη θαιή βξνρόπησζε δελ ζα αλαιάβνπλ.  

Η πνηθηιία Κπζξέα είλαη επαίζζεηε θαη παξνπζηάδεη θπηνηνμηθόηεηα αλαιόγσο ηνπ ρξόλνπ 

ςεθαζκνύ αλαιόγσο ηνπ ρξόλνπ ςεθαζκνύ θαη ηεο ζύζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Μελ ςεθάδεηε 

ηελ πνηθηιία απηή όηαλ επηθξαηεί μεξνζεξκηθόο θαηξόο. Σε άιιεο πνηθηιίεο θξηζαξηνύ, λα 

γίλεηαη πξώηα δνθηκαζηηθόο ςεθαζκόο.          

Πξνηηκάηαη ν ςεθαζκόο όηαλ επηθξαηεί δεζηόο θαη πγξόο θαηξόο θαη ηα θπηά είλαη δσεξά. 

Απνξξνθάηαη εληόο 2 σξώλ γηα απηό λα απνθεύγεηαη ην ςεθαζκό όηαλ αλακέλεηαη βξνρή 2 

ώξεο κεηά ην ςεθαζκό. Αλ ζα πνηηζηνύλ ηα ζηηεξά, λα πνηηζηνύλ κία εκέξα πξηλ ή κεηά ην 

ςεθαζκό. Τα ςεθαζκέλα ζηηεξά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ παξνδηθή θπηνηνμηθόηεηα.    
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Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  Xi-Δξεζηζηηθό, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ      

 
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R36/38 Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη ην δέξκα          

  R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη    

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ     

 

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά       

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο      

  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε     

  S24/25 Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα       

  S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή     

 πξνζηαζίαο καηηώλ θαη πξνζώπνπ.        

S60/61  Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα   

  απόβιεηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε   

 εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.        

SP1 Μελ κνιύλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ    

 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε κε ζηνρεπόκελα θπηά λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ από ηηο γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο ή θπηά      

  

 «Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε ακέζσο ην ξνπρηζκό θαη πιπζείηε ακέζσο κε 

άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη         

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα αξθεηά ιεπηά θαη 

δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή          

Αλ θαηαπνζεί κελ πξνθαιέζεηε εκεηό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.      
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Γηα ην γηαηξό: Σε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαπνζεί κεγάιε πνζόηεηα: πιύζε ζηνκάρνπ θαη 

αθνινύζσο ρνξήγεζε carbo medicalis θαη ζεηηθό λάηξην (Na2SO4). Απνκόιπλζε κε δηάιπζε 

(πξνθαινύκελε αιθαιηθή δηνύξεζε). Καξδηαθή παξαθνινύζεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ 

ήπαηνο θαη ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Παξαθνινύζεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ όπσο 

ιηπίδηα αίκαηνο θαη ρνιεζηεξόιε γηα ππνιηπηδαηκία θαη κείσζε ρνιεζηεξόιεο. Δάλ θαηαπνζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεηνύ, ππάξρεη θίλδπλνο εηζόδνπ ζηνπο πλεύκνλεο.     

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.  

 

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Τα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ θαηαζηξαθνύλ κε 

ηξύπεκα, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία 

ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.        

 
Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
 Ζ έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.           

Hussar OF 


