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BLACKCYAN MAGENTA JAUNE

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1‐2 ποτήρια νερό και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην 
προκληθεί εμετός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία 
έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για  
15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό 
αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή 
αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. 
Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
-  Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 

επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
-  Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‐7793777

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν)  .................................................................  92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)  .....................................................................  23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου)  .....................................  550 g/kg
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση :  nicosulfuron  ...........................................................  9,2% β/β

rimsulfuron  ............................................................  2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου)  ......................  55% β/β

Βοηθητικές ουσίες  ................................................................................  22,8 % β/β
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Α.Α.Δ.Α: 70053/31.07.2013
Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας - Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι‐Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Yπευθυνος για την τελική διαθεση στην αγορά - Διανομέας: 
PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ.: +30 210 6800741 
E-mail: lena.raftopoulou@corteva.com

K-44985/2002
GREECE

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.). 440 g 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
-  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το προϊόν.
-  Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το 

χειρισμό.
-  Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
-  Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία 

του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα).

-  Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική 
γη.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Last updated by RESOGRAPHIC

HECTOR MAX WG GR 440G BKL K-44985 (iss 1).indd   1 03/02/2020   13:50



BLACKCYAN MAGENTA JAUNE

K-44985/2002 - GREECE

K-44985/2002 - GREECE - PAGE 2

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια.

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.). 440 g 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1‐2 ποτήρια νερό και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην 
προκληθεί εμετός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία 
έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για  
15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό 
αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή 
αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. 
Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
-  Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 

επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
-  Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‐7793777

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν)  .................................................................  92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)  .....................................................................  23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου)  .....................................  550 g/kg
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση :  nicosulfuron  ...........................................................  9,2% β/β

rimsulfuron  ............................................................  2,3% β/β
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου)  ......................  55% β/β

Βοηθητικές ουσίες  ................................................................................  22,8 % β/β
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Α.Α.Δ.Α: 70053/31.07.2013
Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας - Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι‐Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Yπευθυνος για την τελική διαθεση στην αγορά - Διανομέας: 
PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ.: +30 210 6800741 
E-mail: lena.raftopoulou@corteva.com

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
-  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το προϊόν.
-  Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το 

χειρισμό.
-  Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
-  Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία 

του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα).

-  Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική 
γη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

HECTOR MAX WG GR 440G BKL K-44985 (iss 1).indd   2 03/02/2020   13:50



K-44985/2002 - GREECE - PAGE 3

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

Nicosulfuron (νικοσουλφουρόν)  ...................................................  92 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν)  .......................................................  23 g/kg
dicamba (ντικάμπα) (υπό μορφή άλατος νατρίου)  ........................ 550 g/kg

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση :  nicosulfuron  .............................................  9,2% β/β 
rimsulfuron  ..............................................  2,3% β/β 
dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου)  ........  55% β/β

Βοηθητικές ουσίες  ................................................................... 22,8 % β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση 
ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια 
αραβοσίτου.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Α.Α.Δ.Α: 70053/31.07.2013

Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι‐Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700 - Fax: 210 688 9799

Yπευθυνος για την τελική διαθεση στην αγορά - Διανομέας 
PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 6800741 
E-mail: lena.raftopoulou@corteva.com

BLACKCYAN MAGENTA JAUNE
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1‐2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην 
προκληθεί εμετός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή 
αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
-  Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‐7793777
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BLACKMAGENTA JAUNE

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για 
την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤlΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Το HECTOR MAX, στην καθορισμένη δόση, πρέπει να 

διαλύεται στο δοχείο του ψεκαστήρα, που θα πρέπει να 
είναι γεμάτο περίπου κατά ένα τέταρτο, διατηρώντας 
σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Το μείγμα πρέπει 
να ετοιμάζεται λίγο πριν τη χρήση του στον αγρό. 
Προσθέστε το διαβρεκτικό στην αναγκαία ποσότητα 
αφού βάλετε το HECTOR MAX και απογεμίστε το 
βυτίο. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό 
πίεση, τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά 
στο ψεκαστικό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα της παρασκευής του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Αγρωστώδη ζιζάνια
(Αλωπέκουρος), (Βρώμη), (Αιματόχορτο), 
(Μουχρίτσα), (Ήρα), (Πάνικο), (Κεχρί), (Φαλαρίς), 
(Σετάρια), (Βέλιουρας), (Πόα)

Πλατύφυλλα ζιζάνια
(Αγριοβαμβακιά), (Βλήτα), (Αμβροσία), 
(Ασπροκέφαλος), (Forbicine), (Καψέλα), 
(Περιπλοκάδι), (Λουβουδιά), (Βρωμολουβουδιά), 
(Περικοκλάδα), (Διπλόταξη), (Καπνόχορτο), 
(Κολοκάσι) (Χαμομήλι), (Σκαρόχορτο), (Λαπάτσα), 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης 
καλλιέργειας 
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που 
ακολουθούν 
Σε περίπτωση που χρειαστεί επανασπορά των 
αγρών που έχουν προηγουμένως ψεκαστεί με 
HECTOR MAX, να επιλέγετε μόνο καλαμπόκι.

K-44985/2002 - GREECE - PAGE 5

Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλαμπόκι, 
μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι χειμερινές ή 
ανοιξιάτικες καλλιέργειες εκτός τομάτας και 
καπνού. Την επόμενη άνοιξη ή το 2° φθινόπωρο μετά 
την εφαρμογή μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε 
καλλιέργεια.

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ 
ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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(Αγριοπιπεριά), (Ραφανίδα), (Νερατζούλα), 
(Ράπιστρο), (Αγριοσινάπι), (Αγριοντοματιά), (Ζωχός), 
(Στελάρια), (Αγριομελιτζάνα), (Τάτουλας)
ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αραβόσιτος: Για την καταπολέμηση αγρωστωδών 
και πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται  ψεκασμός σε 
δόση 35-44 γραμ./στρέμμα όταν ο αραβόσιτος έχει 2‐ 
6 φύλλα.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική 
περίοδο: 1 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 

όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι 
μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής 
τους. Η μικρότερη δόση συνιστάται επί μονοετών 
αγρωστωδών και δικοτυλήδονων ζιζανίων στα 
πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση 
συνιστάται σε πολυετή ζιζάνια, μονοετή ζιζάνια 
ήδη ανεπτυγμένα καθώς και στο ζιζάνιο Digitaria 
spp. (Αιματόχορτο).

2.  Το ζιζάνιο Solanum nigrum (Αγριοντομάτα) είναι 
μετρίως ευαίσθητo.

3.  Κατά τον ψεκασμό συνιστάται η προσθήκη μη 

ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL  
σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή προσκολητικού 
CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμός φυλλώματος .Να χρησιμοποιείτε ακροφύσια 
σε σχήμα βεντάλιας και μεσαίες‐χαμηλές πιέσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μη εφαρμόσιμο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
Γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
‐  Τυχόν βροχόπτωση εντός 3 ωρών από την εφαρμογή 

μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζιζανιοκτόνο δράση.
‐  Να μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά.
‐  Να μην εφαρμόζετε σε εδάφη που περιέχουν ποσοστό 

άμμου μεγαλύτερο από 80%.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:
Αμέσως μετά τον ψεκασμό με HECTOR MAX είναι 
σημαντικό να πλύνετε τελείως τον εξοπλισμό διανομής 
ενεργώντας ως εξής:
1)  Αδειάστε το δοχείο και ξεπλύνετέ το τελείως. 

Πλύνετε το δοχείο και τη ράβδο με καθαρό νερό 
για πέντε λεπτά τουλάχιστον και αδειάστε ξανά.

2)  Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Προσθέστε ένα 
απορρυπαντικό διάλυμα (0,5 λίτρο αμμωνίας για 
οικιακή χρήση στο 6% κάθε 100 λίτρων νερού). 
Αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει μέσω της 
αντλίας, της ράβδου και των ακροφυσίων για  
15 λεπτά τουλάχιστον, έχοντας τον αναδευτήρα σε 
λειτουργία.

 Αδειάστε ξανά.
3)  Επαναλάβατε τις οδηγίες που αναγράφονται στο 

σημείο 2.
4)  Ξεπλύνετε εντελώς το δοχείο με καθαρό νερό για  

5 λεπτά τουλάχιστον, αφήνοντάς το να κυκλοφορήσει 
μέσω της αντλίας και της ράβδου.

5)  Φίλτρα και ακροφύσια πρέπει να αφαιρούνται και 
να καθαρίζονται χωριστά σε κάδο που περιέχει 
απορρυπαντικό διάλυμα (στην ίδια πυκνότητα που 
αναφέρεται στο σημείο 2). Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
‐  Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες 

χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες.

‐  Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται 
υπό stress υγρασίας.
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‐  Να μη χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι (Zea 
mays var. saccharata και (Zea mays var. rugosa), 
στο καλαμπόκι ποπ κορν (Zea mays var. everta), στο 
λευκό καλαμπόκι, στο καλαμπόκι υαλώδους υφής και 
σε καλαμπόκια που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

‐  Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες στις οποίες 
έγινε χρήση κοκκώδους οργανοφωσφορικού 
εντομοκτόνου κατά τη σπορά. Η εφαρμογή του να 
απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από τον ψεκασμό 
φυλλώματος με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο.

‐  Να πραγματοποιείται ο ψεκασμός σε θερμοκρασίες 
13‐25°C.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης 
ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή 
ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο 
δράσης.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- 
συνθήκες αποθήκευσης: 
Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη 
συσκευασία.
Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο 
(2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας:
Ξεπλύνατε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα 
κενά υλικά συσκευασίας.
Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε 
τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη 
χρήση. Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 
συλλογής , για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:
‐  Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
‐  Μην αναμιγνύεται το HECTOR MAX με σκευάσματα 

που περιέχουν bentazone και με οργανοφωσφορικά 
εντομοκτόνα. Αν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός 
φυλλώματος με αντίστοιχα σκευάσματα πρέπει να 
αφήνετε ένα διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας 
μεταξύ των δύο εφαρμογών.
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