
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  ILLOXAN 36EC   με αριθμό εγγραφής  2727   . 
 

24 Ιουλίου 2008  
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Bayer CropScience AG, Germany     
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Illoxan 36 EC                                 
 
 
Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)                  
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  diclofop – methyl 37,8% β/ο      
 
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 60,92% β/β     
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     diclofop – methyl 93% w/w min.                
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  BAYER CropScience A.G. Germany   
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  BAYER CropScience A.G. Germany   
 
 
∆ιανομέας:   Costas Christodoulou Ltd       
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
∆ιασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων 

αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και ορισμένες πλατύφυλλες καλλιέργειες   
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός φυλλώματος – με πίεση κάτω από 3Ατμ. (45 PSI)  
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τα 2/3 του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη 
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.         
 
 
 
 
 
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Στόχος  
∆όση 

Χρόνος  
εφαρμογής  κ.εκ / δεκάριο 

Όγκος ψεκαστικού 
υγρού 

(λίτρα /δεκάριο) 

Καρότα  
Ετήσια αγρωστώδη 
Ζιζάνια 
 
Αγριοβρώμη 
(Avena spp.) 
Μουχρίτσα 
(Echinochloa crus-gali) 
Φάλαρη 
(Phalaris spp.) 
Μίλιο 
(Milium vernale) 
Σετάρια 
(Setaria spp. ) 
Αιματόχορτο 
(Digitaria sanguinalis) 
Πολυάνθη Ήρα 
(Lolium multiflorum) 
Ελευσίνη 
(Eleusine indica) 
Βέλιουρας από σπόρο 
(Sorghum halepense) 

350 40-50 

Όταν τα ζιζάνια 
βρίσκονται στο 
στάδιο των 2-3 
φύλλων και δεν 
έχουν καλυφθεί 
από την 
καλλιέργεια  

Κραμπιά 300 30-60 

Φασόλια 300 30-60 

Πατάτα 250-300 30-50 

Σιτάρι 
(μαλακό και 
σκληρό) 

250 30-50 

Κριθάρι 200-250 30-50 

Καπνός 300 30-50 

 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 
Στο κριθάρι εφαρμόζεται η δόση των 250 κ.εκ./δεκάριο  σε περίπτωση μεγάλης 
προσβολής από αγριοβρώμη 
Στην πατάτα εφαρμόζουμε τη μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής  
 
 
Φυτοτοξικότητα:  ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 

εφαρμογής.           

 

Συνδυαστικότητα: Να μην συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα. Η εφαρμογή αυτών 

θα πρέπει να γίνεται 8-10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος   

 
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 3 μήνες από την  
  εφαρμογή τους 
- 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 3 ατμόσφαιρες (45 PSI). 
- Χρησιμοποιείστε μπέκ τύπου σκούπας. 
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα µε νερό στο οποίο μπορεί να 
προστεθεί διαβρεκτικός παράγοντας για καλύτερη απομάκρυνση των υπολειμμάτων. 
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Σήμανση τοξικότητας:  Xn- Επικίνδυνο, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον     
 
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
R10 Εύφλεκτο                                                                                                                                                      

R36        Ερεθίζει τα μάτια                                                                                                                                   
R65 Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση                      

  κατάποσης                                                                                                                                                     

  R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    
 

 
 
Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

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

  S35        Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο   

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

     προστασίας ματιών / προσώπου        

  S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  

 απόβλητα.  Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε  

 ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.      

  S62         Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική                     

 συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα                  
SP1:    Να μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του    
 

 

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

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το ήσυχο και 

διατηρήστε την κανονική θερμοκρασία του σώματος. Αν τα συμπτώματα διαρκούν 

καλέστε γιατρό.         

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 

ιατρική συμβουλή         

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο 

ή την ετικέτα. Mην προκαλέσετε εμετό, περιέχει πετρελαϊκά αποστάγματα και/ή 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες και υπάρχει κίνδυνος εισχώρησης τους στους 

πνεύμονες. Ξεπλύνετε το στόμα και πάρτε ενεργό άνθρακα                                             
 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου 

μετά άνθρακας (carbon medicalis) και θειϊκό νάτριο. Εξάλειψη με διάλυση   
 

 
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.    

 
 
 
Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων και των όρων της παρούσας 

έγκρισης.              
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