Modett 25/28 SE
®

Terbuthylazine/Dimethenamid-p (τερμπουθυλαζίν/ντιμεθεναμίντ-π)

To Modett® είναι ζιζανιοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid-p και
της δραστικής ουσίας terbuthylazine και εφαρμόζεται για την καταπολέμηση
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο Καλαμπόκι.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7907/29-12-2008

81090529 GR 1104

Εναιώρημα-Γαλάκτωμα (SE)

5 λίτρα

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210-6860130,
www. basf-agro.gr

®

Περιεχόμενο:

Σήμα κατατεθέν της BASF

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φοράτε κατάλληλες µπότες κατά την εφαρµογή.
Οι εργάτες πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυµασία και µπότες εφόσον, εισέλθουν στο
πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ANΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε
αµέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήµατος: Ζητήστε
ιατρική συµβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισµού στον
γιατρό.
• Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον
καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας
ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό,
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Ξεπλύνετε το στόμα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‑77 93 777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε αψέκαστη ζώνη
προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα και τη μη γεωργική γη.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αψέκαστη ζώνη
προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη
συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό
φως.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Modett® 25/28 SE είναι ζιζανιοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας
dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας
terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbuthylazine παρεμποδίζει
τη φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα II), ενώ το dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των
χλωροακεταμιδίων παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.
Το Modett® 25/28 SE δρά/εφαρμόζεται προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικάπροφυτρωτικά για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά
της καλλιέργειας στην επιφάνεια του εδάφους με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση
2 – 3 ατμόσφαιρες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Eτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.
Ετήσια αγρωστώδη: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Σετάριες, Panicum spp.
Ετήσια πλατύφυλλα: Βλήτα, Αναρριχώμενο Πολύγωνο, Λουβουδιά, Τάτουλας, Σκαρολάχανο,
Κοινή Παπαρούνα, Πολυκόμπι, Αγριοπιπεριά, Γλυστρίδα, Μαρτιάκος, Άγριο Σινάπι,
Αγριοντοματιά.
Εφαρμόζεται προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά-προφυτρωτικά της καλλιέργειας
με δόση: 250 – 300 κ.εκ.σκευάσματος/στρέμμα.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρέμμα.
Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ η μεγάλη στα
βαριά εδάφη.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τις οδηγίες της ετικέτας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Η
εφαρμογή του σκευάσματος Mοdett® 25/28 SE δεν θα πρέπει να γίνεται στην καλλιέργεια
του καλαμποκιού κάτω από ευαίσθητες συνθήκες (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη και σε περιοχές
με υψηλή βροχόπτωση).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Την επόμενη άνοιξη μπορούν να φυτευτούν
ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος και ψυχανθή αφού προηγηθεί άροση σε
βάθος 15 cm.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με
νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση.
Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διαρκεια του
ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Δεν απαιτείται απορρυπαντικό για τον καθαρισμό του
ψεκαστήρα. Συστήνεται ο καθαρισμός του με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο
κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100 °C για 2 sec.
Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος
να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει
καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται, να
καταστρέφονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

