
MAZA 4 SL
(δ.ο imazamox)
Πυκνό διάλυμα (SL)
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):70249/26-10-2017 
Εγγυημένη σύνθεση:  Δραστική ουσία Ιmazamox  4% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 96,23 % β/β
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την 
καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι 
ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα. Το imazamox ( ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη 
δράση της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS).
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1 ΛΙΤΡΟ

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 
Ξεπλύνετε με  άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση 
εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε 
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.( Να 
μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα.) Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 20 
μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά 
μη στόχοι να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων 
από μη γεωργική γη ή ψεκάστε με την χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς κατά 75%.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας : Τα κενά δοχεία συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα( τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια,  
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος – Δόσεις σκευάσματος – Τρόπος 
και Χρόνος εφαρμογής:
Ηλίανθος (HELAN) χρησιμοποιείται μόνο σε υβρίδια/ποικιλίες 
Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά 
ζιζανιοκτόνα : Για Πλατύφυλλα ζιζάνια. Ψεκασμός από τα 2 έως 
τα 8 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας.
Δόσεις σκευάσματος: 125 κ.εκ/στρέμμα.
Όγκος ψεκ. υγρού: 15-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
Παρατηρήσεις:  Καταπολεμούμενα ζιζάνια: - Eυαίσθητα 
ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά( Abutilon theophrasti-ABUTH), Βλήτα 
(Amaranthus retro�exus -AMARE), Σκαρολάχανο( Mercurialis 
annua-MERAN).-Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά 
(Chenopodium album-CHEAL).
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, με 
οργανική ουσία < 2%) και σε εδάφη με υψηλό υδροφόρο 
ορίζοντα. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται 
εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική 
μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να 
γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων ( ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό 
τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i) 
σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε 
περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρθούν 
την ίδια καλλιεργητική περίοδο, ηλίανθος ή σόγια, μετά από 
βαθιά άροση.
ii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην

καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν 
έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Σε περίπτωση 
εισόδου στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή οι εργάτες να 
φορούν κατάλληλα γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι. 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος  με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη 
συνιστώμενη ποσότητα  σκευάσματος  στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε με  το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας 
την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε 
ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό βυτίο και  ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και 
τα μπεκ 3 φορές με καθαρό νερό, μέχρι να απομακρυνθούν τα ίχνη 
του προϊόντος. 
Συνδυαστικότητα:--.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους : Δεν είναι 
φυτοτοξικό σε υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι 
ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο, στις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες 
εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 
(ημέρες): Ηλίανθος: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του 
σκευάσματος ( Eφαρμόζεται από τα 2 έως τα 8 πραγματικά φύλλα 
της καλλιέργειας).
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2)  
χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία 
του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, 
προστατευόμενο  από υψηλές θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό 
φως.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.:  βλέπε επί της συσκευασίας

Καθαρό βάρος: 1 λίτρο

Πολύ  τοξικό  για  τους  υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. Περιέχει 2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον  ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της έγκρισης: 
Sharda Cropchem España S.L.
Edi�cio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία


