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Κάτοχος της άδειας: CHEMINOVA A/S, 
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Δανία, 
Tel: +45 96909690, Fax: +45 96909691
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
FMC Χημικά Ελλάς MEΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903, 
Fax: 211 113 8614, E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
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Fenova 
Super 6,9 EW
fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % - Clonquitocet-mexyl 3,45 %
(Φενοξαπρόπ-π-εθύλ) - (Χλονκιτοσέτ- μεξύλ)
Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Ζιζανιοκτόνο για το σιτάρι και το κριθάρι

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: 
fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % β/ο
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: 
Clonquitocet-mexyl 3,45 % β/o
Βοηθητικές ουσίες: 93.09% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά 
(ΑΑΔΑ): 70057 / 23.10.2013

APIΘMOΣ ΠAPTIΔAΣ / HMEP. ΠAPAΣKEYHΣ: 
βλέπε συσκευασία

Περιεχόμενο: 

1 Λίτρο

Δηλώσεις προφύλαξης: 
=Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από 
παιδιά. 
=Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
=Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια. 
=ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 
Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα 
πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
=Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
=Να φοράτε γάντια και προστατευτική 
ενδυμασία κατά τις διάφορες φάσεις χρήσης 
του σκευάσματος. 
=Δεν θα πρέπει να εισέλθετε στον αγρό που 
έχει ψεκαστεί πριν από 48 ώρες από την 
εφαρμογή. 
=Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη 
συσκευασία του.  (Μην πλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα. 
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των 
σ υ σ τ η μά των  α π οχέτε υ σ η ς  α π ό  τ ι ς 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 
=Για να προστατέψετε τους υδρόβιους 
οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων. 
=Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα 
φυτά να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 5 μέτρων από τις γειτονικές 
καλλιέργειες.

Πρώτες βοήθειες: 
=Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. 
Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. 
=Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, 
καλέστε γιατρό. 
=Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς 
επαφής και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω 
από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν εμφανιστεί 
ερεθισμός και επιμείνει, καλέστε γιατρό. 
=Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε 
αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
=Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία συμπτωματική. Εάν 
καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη από μια γουλιά) 
χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate. Δεν υπάρχει 
ειδικό αντίδοτο. 
=Το σκεύασμα περιέχε ι  ως δ ιαλύτη αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες. 

Αντίδοτο:--. 

Πληροφορίες για το γιατρό: 
=Συμπτώματα: Γαστρεντερικές διαταραχές, εμετός διάρροια.
=Θεραπεία: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική 
θεραπεία.
=Αντένδειξη: Παράγωγα της αδρεναλίνης. Παρακολούθηση 
λειτουργίας νεφρών, ήπατος και παγκρέατος. 
Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόσον έχει 
καταποθεί σημαντική ποσότητα μόνο στις 2 πρώτες ώρες. 
Ωστόσο, συνιστάται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση ενεργού 
άνθρακα και θειικό νάτριο. 
Εάν έχει καταποθεί ποσότητα ίσης ή μεγαλύτερης μιας 
γουλιάς, τα ακόλουθα μέτρα συνιστάται να ακολουθηθούν: 
Εξάλειψη με διάλυση (εξαναγκασμένη αλκαλική διούρηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Π ρ ο κ α λ ε ί  ε ρ ε θ ι σ μ ό  τ ο υ 
δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματική αντίδραση.
Τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: 
Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

Το FENOVA SUPER 69 EW απορροφάται κυρίως από τα 
φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και τα 
ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων 
γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα 
φύλλα αποσχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η 
νέκρωση των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Πεδίο Εφαρμογής: Σιτάρι (σκληρό και μαλακό) 
Στόχος: Αγρωστώδη ζιζάνια. 
Δόσεις σκεύασματος: 100-120 κ.εκ./στρέμμα 
(333-1200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).
Όγκος ψεκ. υγρού: 10-30 λίτρα/στρέμμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή 
από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το 
σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
1.

Πεδίο Εφαρμογής: Κριθάρι 
Στόχος: Αγρωστώδη ζιζάνια.
Δόσεις σκεύασματος: 100 κ.εκ./στρέμμα 
(333-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).
Όγκος ψεκ. υγρού: 10-30 λίτρα/στρέμμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή 
από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το 
σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
1.

Παρατηρήσεις:
1) To FENOVA SUPER 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο 
των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του 
δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη Φάλαρη συνιστάται να 
εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.

2) Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια 
ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και 
για την αντιμετώπιση της Φάλαρης.
3) Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι 
εύρωστες.

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Σετάρια (Setaria spp.)
Τραχεία λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Αλεπονουρά (Alopecurus spp.)
Αγριοβρώμη (Avena spp.)
Φάλαρη (Phalaris spp.)
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Π.χ. Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM 
προγράμματα κ.λ.π.
Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε 
γειτονικές καλλιέργειες βρώμης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ 
εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια 
καλλιεργητική περίοδο μπορούν να σπαρθούν αραβόσιτος 
και σόργο αφού μεσολαβήσουν τρεις (3) εβδομάδες μετά 
την εφαρμογή του FENOVA SUPER 6,9 EW.

Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα 
με πίεση 2,5-3 atm. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα ¾ με νερό. 
Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την 
απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας 
συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που 

αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το 
νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. 
Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να 
γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για 
την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα 
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Συνδυαστικότητα: --

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για 
τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 
ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:
Στο σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και κριθάρι δεν βρίσκει 
εφαρμογή (τελευταία επέμβαση μέχρι και τον σχηματισμό 
του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας).

Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 
Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, 

οδροσερό (5-30 C), και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται 
σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.


