
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
nicosulfuron (νικοσουλφουρόν) 300 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν) 150 g/kg
Εγγυημένη σύνθεση: 
nicosulfuron 30% β/β
(χημική ομάδα: πυριμιδινυλσουλφονυλουρία)
rimsulfuron 15% β/β
(χημική ομάδα: πυριμιδινυλσουλφονυλουρία)
Βοηθητικές ουσίες: 51,4% β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων

ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού.

® Σήμα κατατεθέν της
Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & TΡΟΦΙΜΩΝ: 7842/23-1-2008
Παρασκευαστής: 
DuPont International Operations Sarl, Switzerland
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ. 210 688 9700
Τυποποιητής: DuPont Crop Protection USA
Συσκευαστής: DuPont de Nemours France S.A.S., France
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 2 χρόνια.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
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NOIRCYAN MAGENTA JAUNE

Καθ. Βάρος: 
70 γραμ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ—>
ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77.93.777

Κρατάτε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη
περιοχή για 35 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν
τουλάχιστον 10 μήνες από την εφαρμογή του 

STEADFAST DUO 45 WG και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία

χρησιμοποιήθηκε το STEADFAST DUO 45 WG, 
στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, 

μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος.

DuPont™
Steadfas t® Duo 45WG
Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

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

προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην

ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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NOIRCYAN MAGENTA JAUNE
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Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
nicosulfuron (νικοσουλφουρόν) 300 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν) 150 g/kg
Εγγυημένη σύνθεση: 
nicosulfuron 30% β/β
(χημική ομάδα: πυριμιδινυλσουλφονυλουρία)
rimsulfuron 15% β/β
(χημική ομάδα: πυριμιδινυλσουλφονυλουρία)
Βοηθητικές ουσίες: 51,4% β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων

ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού.

® Σήμα κατατεθέν της
Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & TΡΟΦΙΜΩΝ: 7842/23-1-2008
Παρασκευαστής: 
DuPont International Operations Sarl, Switzerland
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ. 210 688 9700
Τυποποιητής: DuPont Crop Protection USA
Συσκευαστής: DuPont de Nemours France S.A.S., France
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 2 χρόνια.

Καθ. Βάρος: 
70 γραμ.

DuPont™
Steadfas t® Duo 45WG
Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ—>
ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77.93.777

Κρατάτε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη
περιοχή για 35 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν
τουλάχιστον 10 μήνες από την εφαρμογή του 

STEADFAST DUO 45 WG και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία

χρησιμοποιήθηκε το STEADFAST DUO 45 WG, 
στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, 

μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος.

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

προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην

ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
nicosulfuron (νικοσουλφουρόν) 300 g/kg
rimsulfuron (ριμσουλφουρόν) 150 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση: nicosulfuron 30% β/β
(χημική ομάδα: πυριμιδινυλσουλφονυλουρία)
rimsulfuron 15% β/β
(χημική ομάδα: πυριμιδινυλσουλφονυλουρία)
Βοηθητικές ουσίες: 51,4% β/β

® Σήμα κατατεθέν της Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην 

καλλιέργεια του καλαμποκιού

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & TΡΟΦΙΜΩΝ: 7842/23-1-2008

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Switzerland

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής: DuPont Crop Protection USA

Συσκευαστής: DuPont de Nemours France S.A.S., France

K-37277/31410 - GREECE - PAGE 3

NOIR

DuPont™
Steadfas t® Duo 45WG
Ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται
συμπτωματική θεραπεία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε
εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την
ετικέττα. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.
Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σοβαρή έκθεση.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και
σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Αν τα
συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό. 
ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77.93.777

K-37277/31410 - GREECE - PAGE 4

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

Κρατάτε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 
35 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον
10 μήνες από την εφαρμογή του STEADFAST DUO 45 WG 

και αφού προηγηθεί βαθιά άροση. 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε 

το STEADFAST DUO 45 WG, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, 
μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος.

NOIRMAGENTA JAUNE

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών
προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το STEADFAST DUO 45 WG είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της
ομάδας των σουλφονυλουριών, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και
πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού. Δρα διασυστηματικά.
Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των
ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και
εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος και με πίεση μικρότερη από
2,5 Atm (40 psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού
υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Το ψεκαστικό διάλυμα να
ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή του. Μισογεμίζεται πρώτα το βυτίο με νερό
προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με συνεχή ανάδευση,
απογεμίζεται το βυτίο ψεκασμού και προστίθεται το επιφανειοδραστικό. Τα κενά
υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και το νερό ρίχνεται στο ψεκαστικό.

Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά (βλ. ειδικές
προφυλάξεις) μετά τη χρήση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Καλλιέργεια: ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Αγρωστώδη: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), και σετάρια (Setaria spp)
Πολυετή αγρωστώδη: Βέλιουρας (Sorghum halepense)
Πλατύφυλλα ζιζάνια: ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα

ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης.
2) Ο ψεκασμός γίνεται όταν το καλαμπόκι βρίσκεται στο στάδιο των 2-8 φύλλων

(BBCH 12-18)
3) Η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού Trend 90 SL σε αναλογία 0,1%

κατ’ όγκο ή λαδιού Codacide EC στη δόση των 125 κ.εκ./στρ είναι απαραίτητη
για τη δράση του ζιζανιοκτόνου.

4) Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του ενώ μεγάλη
ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.

5) Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 3-4 ώρες
από τον ψεκασμό.

NOIR
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αγρωστώδη: Από το στάδιο του 1ου φύλλου μέχρι την αρχή του αδελφώματος
των ζιζανίων.
Για την καταπολέμηση της μουχρίτσας (Echinochloa crus-galli), συνιστάται δόση
5 γρ/στρ μέχρι την αρχή του αδελφώματος της μουχρίτσας και 6,7 γρ/στρ όταν
αυτή βρίσκεται στο στάδιο 2-3 αδέλφια.
Για την καταπολέμηση της σετάριας (Setaria spp), συνιστάται δόση 5 γρ/στρ
στο στάδιο 3-5 φύλλων.
Πολυετή αγρωστώδη: Για να αποφευχθούν αναβλαστήσεις (π.χ. βέλιουρας από
ριζώματα). 
Για το βέλιουρα (Sorghum halepense)
α. από σπόρο, συνιστάται δόση 5 γρ/στρ μέχρι τα 8 φύλλα
β. από ρίζωμα συνιστάται δόση 5-6,7 γρ/στρ στα 10-20 εκ. ύψος.
Πλατύφυλλα ευαίσθητα: Στο στάδιο 2-4 φύλλων. 
Για το τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus) συνιστάται δόση 5 γρ/στρ όταν τα
ζιζάνια είναι ακόμα μικρά

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Στο στάδιο 2-4 φύλλων.
Για την αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria) συνιστάται δόση 5 γρ/στρ όταν
τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις): 
SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. 
SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 
SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
SZ8 Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SZ9 Ψεκάστε με πίεση 2-3 atm (40 psi). 
SZ10 Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.
SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες για τις οποίες δε συνιστάται. 
SZ12 Αμέσως μετά τον ψεκασμό: είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός

του ψεκαστήρα ως εξής: · Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο
και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Αδειάστε το ξανά. ·
Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή αμμωνία
(περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό
νερό. · Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το
διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή
ανάδευση και αδειάστε τελείως. · Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του
διαλύματος, ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του
ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό. · Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά
σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα. · Το
ψεκαστικό να μην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται
ή πρόκειται να καλλιεργηθεί. 
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Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
· Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. 
· Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη
χρήση. · Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετέ
τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
60 ημέρες για το σπόρο
35 ημέρες για χλωρά νομή

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Να μην εφαρμόζεται όταν το καλαμπόκι ξεπερνά το στάδιο των 8 φύλλων.
Το σκεύασμα δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές
συνθήκες, εφόσον χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας του.
Να μην ψεκάζονται καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή
ασθενειών, ζημιές από προηγούμενες εφαρμογές ζιζανιοκτόνων, νεροκρατήματα,
ή πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (>25°C ή <10°C).
Να μη χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες σποροπαραγωγής.
Να μην ψεκάζονται με STEADFAST καλλιέργειες στις οποίες έχει γίνει την ίδια
χρονιά εφαρμογή κοκκώδους διασυστηματικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο
δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα
χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν
πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων. 
Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο
ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του. 
Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή
να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμιξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων
που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

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