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CABADEX  Extra

Florasulam (ομάδα triazolopyrimidine)
Mesotrione (ομάδα τρικετόνες)

Εγγυημένη σύνθεση:
Florasulam      1,67% β/ο
Mesotrione    26,7% β/ο
Βοηθ. ουσίες 72,31% β/β

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση

πλατύφυλλων ζιζανίων στον Αραβόσιτο
  ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
   με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει 1,2 - benzisothiazolin - 3 - one.
   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
   και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το 
florasulam είναι αναστολέας του ενζύμου ALS (acetolactate synthase). Προκαλεί 
αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων. Ορατά συμπτώματα εμφανίζονται μέσα στις 
επόμενες ημέρες μετά την εφαρμογή. Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται 
μέσα στις επόμενες 1 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες. Το 
mesotrione ανήκει στην ομάδα των τρικετονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση 
των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-ΗΡΡD.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Για πλατύφυλλα ζιζάνια: Λουβουδιά (Chenopodium album), Βλήτο τραχύ 
(Αmaranthus retroflexus), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), 
Αγριοβαμβακιά (Αbutilon theophrasti)*, Bλήτο πλαγιαστό (Αmaranthus blitoides)* με Δόση: 45 
κ.εκ./στρέμμα για Προφυτρωτική εφαρμογή: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά έως και το 
φύτρωμα του αραβοσίτου (από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου).
Ή με Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα** για Μεταφυτρωτική εφαρμογή: Από το στάδιο των 2 φύλλων έως τα 
6 φύλλα (από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-40 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
* Τα ζιζάνια Αγριοβαμβακιά (Αbutilon theophrasti) και Bλήτο πλαγιαστό (Αmaranthus blitoides) 

καταπολεμούνται μόνο με την μεταφυτρωτική εφαρμογή.
** Στην μεταφυτρωτική χρήση συστήνεται συνδυασμός στο ψεκαστικό διάλυμα με επιφανειοδραστικά 

σκευάσματα Polyglycol 26-2 (που περιέχουν Alkylophenol alkoxylate (CAS 69029-39-6)>99%) με 
δόση (0,2% ο/ο  ή 50 κ.εκ./στρ.), για καλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τρόπος εφαρμογής: Προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή, με ομοιόμορφο ψεκασμό 
φυλλώματος, με 30-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο 
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Α) Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε τα εξωτερικά μέρη του 
ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό 
συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των ακροφυσίων. Αδειάστε το δοχείο τελείως.  Β) Γεμί-
στε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ και προσθέστε την συνιστώμενη δόση 
απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του. Συμπληρώστε με νερό και αναδεύστε. Με το ίδιο 
διάλυμα ξεπλύνετε την ράβδο ψεκασμού, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό.  Γ) Επαναλάβετε την διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο Β.  Δ) Τα ακροφύσια και τα 
φίλτρα να καθαρίζονται ξεχωριστά. Στην συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο, τις σωληνώσεις και τα 
ακροφύσια με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε ίχνη του απορρυπαντικού. Αδειάστε το δοχείο τελείως. 
Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάζετε 
σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργειά ευαίσθητων 
καλλιεργειών.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το CABADEX Extra δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών (χαμηλές ή υψηλές 
θερμοκρασίες, ξηρασία ή όταν φυσάει).

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το CABADEX Extra περιέχει 2 δραστικές ουσίες, συνεπώς η 
πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι πολύ μικρή. Όμως είναι χρήσιμο να εφαρμόσετε τις 
γενικές αρχές διαχείρισης ανθεκτικότητας (μηχανικές ή καλλιεργητικές πρακτικές ελέγχου ζιζανίων 
και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με σκευάσματα άλλου τρόπου δράσης).

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα 
του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλ-

λιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρθεί 
αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: • Σε χωράφι που εφαρμόστηκε το 
CABADEX Extra, μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, τριτικάλε, 
σίκαλη). Επίσης ελαιοκράμβη, αφού προηγηθεί βαθιά άροση και κατεργασία. • Σε χωράφι που 
εφαρμόστηκε το CABADEX Extra, μπορεί την επόμενη άνοιξη να σπαρθούν: κτηνοτροφικό καλαμπόκι, 
καλαμπόκι, ανοιξιάτικα σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι). Επίσης  ηλίανθος ή ελαιοκράμβη αφού προηγηθεί 
βαθιά άροση και  κατεργασία του εδάφους.  Καμία άλλη καλλιέργεια δεν μπορεί να  σπαρθεί την 
επόμενη άνοιξη. • Να μην σπέρνονται βαμβάκι και ζαχαρότευτλα πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες 
και παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλια και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την 
εφαρμογή του CABADEX Extra.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα:  Για τους εργαζόμενους συνιστάται να αποφεύγεται η επανείσοδος μέχρις ότου στεγνώσει 
το ψεκαστικό διάλυμα. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά τον ψεκασμό και 
πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο 
πουκάμισο και κατάλληλα υποδήματα).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για τον αραβόσιτο μη εφαρμόσιμο. Εφαρμογή το αργότερο 
στα 6 φύλλα της καλλιέργειας (έως 30 Ιουνίου).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.  • «Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό 
(μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο, κατάλληλα υποδήματα) κατά το χειρισμό του προϊόντος».
• Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). • Για να προστατέψετε τα φυτά μη 
στόχους, να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις με χρήση 
ακροφυσίων μειωμένης διασποράς (75%).  • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη  προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό και δείξτε αμέσως 
το δοχείο, την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά.  Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.  Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210-77.93.777

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 δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για 
τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και δροσερό, προστατευμένο από το ηλιακό φως, παραμένει σταθερό 
για 2 χρόνια τουλάχιστον.
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Κάτοχος της έγκρισης:

Dow AgroSciences Export SAS
371 Rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne, Γαλλίας

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
 

PIONEER HI-BRED HELLAS
Φλέμινγκ 15, 151 23 Μαρούσι
τηλ.: 210 6800741, fax: 210 6801018
email: Athens.hellaseed@pioneer.com
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