
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Zargon SC  με αριθμό εγγραφής  2718   . 
 
 

06 Μαΐου 2008 
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Dow Agroscience S.A.S       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Zargon SC         
 
 
Μορφή:    Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  oxyfluorfen 48% β/o        
 
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 100 %       
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     oxyfluorfen 95% min.                   
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Dow Agroscience S.A.S      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Dow Agroscience S.A.S     
 
 
∆ιανομέας:  Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ      
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ετήσιων (αγροστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων  
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με 30-60 λίτρα νερό / 
δεκάριο. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη των δύο (2) Atm. 
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
 Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή 
ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση.  
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.                



Φάσμα δράσης 
Στόχος: ετήσια (αγροστώδη και πολυετή) ζιζάνια (1) 
Όγκος ψεκαστικού υγρού 60 λίτρα / δεκάριο 
 

Καλλιέργειες ∆όση 
(κ.εκ / δεκάριο) Χρόνος – Τρόπος Εφαρμογής αριθμός 

εφαρμογών 
Χρόνος 

ασφάλειας 

Εσπεριδοειδή 250 Προφυτρωτικά 1 21 

Μηλοειδή 
Μηλιά, Αχλαδιά 250 Προφυτρωτικά 1 21 

Πυρηνόκαρπα 250 Προφυτρωτικά 1 21 

ΑΜΠΕΛΙ (2) 
- οινοποιήσιμο 
- επιτραπέζιο  

250 Προφυτρωτικά 1 21 

Ελιές  250 Προφυτρωτικά 1 21 

Κουνουπίδι 
Κραμπί 125-150 Πριν τη μεταφύτευση και 

ακολουθεί κατάκλιση 1 21 

Μελιτζάνα 125-150 Πριν τη μεταφύτευση και 
ακολουθεί κατάκλιση 1 21 

Αγκινάρα 150 Προ της βλαστήσεως του 
ξηροφύτου 1 21 

Κρεμμύδι (3) 75 

Μεταφυτρωτικά ως προς την 
καλλιέργεια, στο στάδιο των 3-4 
φύλλων (στο κρεμμύδι από 
σπόρο) και εντός δύο (2) ημερών 
από την φύτευση (στο κρεμμύδι 
από κονάρι). 

1 60 

 
Παρατηρήσεις : 
1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου µέχρι τα 2-4 φύλλα. Τα ζιζάνια 
Calendula arvensis (Καλέντουλα) και Rumex spp (Λάπαθα) είναι ανθεκτικά στο GOAL. 
2. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των τριών (3) ετών και να είναι υποστυλωμένο ή 
αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος 
φυτοτοξικότητας 
3. Μόνο σε κρεμμύδι για παραγωγή ξηρών βολβών. Να μην εφαρμόζεται µε κρύο και 
υγρό καιρό. 
4. Να µη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο. 
5. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. 
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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 δέκα (10) μήνες από την 
εφαρμογή του. 
- Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. 
- Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 
- Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να µη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. 
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.  
- Ψεκάστε µε πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες(30 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. 
 
 
Φυτοτοξικότητα:   Σε καλλιέργειες που δεν συνίσταται ,μπορεί να προκαλέσουν 

φυτοτοξικότητα ακόμη και σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στο κρεμμύδι συνήθως 

παρατηρείται και νέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις 

στην παραγωγή γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη σε κρύο 

και υγρό καιρό           

 
Συνδυαστικότητα:   Να μην συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  

 
Σήμανση τοξικότητας: Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον   
 
Φράσεις κινδύνου: 
  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, πίνετε ή καπνίζετε     

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

  απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε  

  τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφάλειας      

  SΟ2   Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες      
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  SΟ3   Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη  

 διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες    

  

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

τις οδηγίες χρήσης.» 

 

 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το ήσυχο και 

διατηρήστε την κανονική θερμοκρασία του σώματος. 

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

με άφθονο νερό και σαπούνι 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 

λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο εάν εμφανισθεί ερεθισμός 

Αν καταποθεί μην προκαλείτε εμετό και καλέστε επειγόντως γιατρό.  

 

Αντίδοτο ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία    

 
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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