Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό
μέσο μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε την απαιτούμενη
ποσότητα σκευάσματος, υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το
ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ όλη
την διάρκεια του ψεκασμού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Τριτικάλε:
καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια (1) με δόση 2-3 γρ/ στρέμμα. Μεγ.
αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 1. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):
30-40. Εφαρμογή νωρίς την άνοιξη από την αρχή του φυτρώματος
(BBCH 12) μέχρι το σχηματισμό του 2ου γόνατου (BBCH 32) και όταν τα
ζιζάνια είναι ακόμα μικρά και βρίσκονται σε φάση γρήγορης ανάπτυξης.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: για να αποφευχθούν ζημιές σε επόμενες
καλλιέργειες διαφορετικές από τα σιτηρά, αμέσως μετά το ψεκασμό
του FINY, ξεπλύνετε σχολαστικά το ψεκαστικό μηχάνημα, τόσο στο
εσωτερικό του όσο και στα ακροφύσια και στα φίλτρα, με κατάλληλο
καθαριστικό διάλυμα, ακλουθώντας την εξής διαδικασία:

Παρατηρήσεις:
1. Καταπολεμoύμενα ζιζάνια
Stellaria media (στελλάρια), Veronica persica. (βερόνικα), Papaver
rhoeas (παπαρούνα), Capsella bursa-pastoris (καψέλλα), Viola tricolore
(αγριοπανσές), Matricharia chamomilla (Χαμομήλι), Cirsium arvensis
(Κίρσιο), Amaranthus retroflexus (τραχύ βλήτο), Rumex spp. (λάπαθο),
Lamium purpureum (πορφυρό λάμιο), Polygonum aviculare (Πολυκόμπι), Polygonum convolvulus (Πολύγωνο).

1. Αμέσως μετά το ψεκασμό, αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε
σχολαστικά το εξωτερικό μέρος του ψεκαστικού μηχανήματος με
καθαρό νερό.
2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό μέρος του βυτίου με καθαρό νερό και
κυκλοφορήστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 1/10 της συνολικής χωρητικότητας του βυτίου. Αδειάστε τελείως το βυτίο.
3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 1/3
λίτρου οικιακής αμμωνίας για κάθε 100 λίτρα νερού (τελική

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με μπεκ τύπου
σκούπας και με 30-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.
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σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται.
Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.

επιθυμητή συγκέντρωση 0.03%). Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό
μηχάνημα. Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το για
15 λεπτά με συνεχή ανάδευση. Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει ξανά σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα και στην συνέχεια
αδειάστε τελείως το βυτίο.
4. Αφαιρέστε τα φίλτρα και τα μπεκ και ξεπλύνετε τα ξεχωριστά με
διάλυμα οικιακής αμμωνίας στην ίδια συγκέντρωση που χρησιμοποιήθηκε για το καθαρισμό του ψεκαστικού μηχανήματος.
5. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό με τουλάχιστον 1/10 της
συνολικής χωρητικότητας του και αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει
σε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα . Αδειάστε τελείως το βυτίο.
6. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε εδάφη στα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν ευαίσθητες καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν δεν αναμιγνύεται με προϊόντα που
περιέχουν δ.ο. tralkoxidim και με λιπάσματα.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές
υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να
αποκλειστεί:
1. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου.
2. Κατά τον ψεκασμό δίνετε την απαραίτητη προσοχή ώστε να μη
μεταφέρεται το ψεκαστικό υγρό σε γειτονικές ή ευαίσθητες
καλλιέργειες (ιδίως πλατύφυλλες).
3. Να μην εφαρμόζεται με αεροψεκασμούς.
4 . Κατά την εφαρμογή, μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
5. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες
καλλιέργειες.
6. Πριν και μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με
άφθονο νερό.
Εάν είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για την
εφαρμογή του προϊόντος.

Τρόπος δράσης: Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση
του οξειγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ
μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με
τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον
ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη
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Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μετά την εφαρμογή,
περιμένετε 24 ώρες για να εισέλθετε στο χωράφι.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς
ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση
αποτυχίας, εντός 3 μηνών μετά την εφαρμογή του προϊόντος, μην
σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός σιταριού ή κριθαριού και
μετά από βαθιά άροση. Σε αυτή την περίπτωση μην κάνετε δεύτερη
εφαρμογή του Finy. Για 16 μήνες από την εφαρμογή του Finy μην
σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από.
1) Στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο (αρχή φθινοπώρου): σιτάρι,
κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, ξηρά φασόλια ή γρασίδι.
2) Τον επόμενο χρόνο (ανοιξιάτικη σπορά) καλαμπόκι, λινάρι,
ζαχαρότευτλα, πατάτα. κρεμμύδι, ραδίκι, μπιζέλια, φασόλια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Δεν εφαρμόζεται

Finy

®
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης
παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: -

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
« Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά
μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα και
πηγές ανάφλεξης, Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο
(2) χρόνια.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

UPL EUROPE Ltd
1st Floor, The Centre, Birchwood Park,
Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

FINY/GR/60g/F/1015/UPL

7. Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με μεγάλο βαθμό έκπλυσης.
8. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό καταπόνηση, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων ή προσβολές εντόμων, κ.λπ.
9. Να μην εφαρμόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρμογή ζιζανιοκτόνου
της ίδιας ομάδας (σουλφονυλουρίες) ή ζιζανιοκτόνου ίδιου τρόπου
δράσης, κατά την ίδια καλ/κή περίοδο.

