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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

Καθ. Βάρος: 100 γραμ. ℮

SAFARI® 50WG
Ζιζανιοκτόνο
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
triflusuIfuron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθύλ) 

Εγγυημένη σύνθεση:
triflusuIfuron-methyl   50      % β/β  
Βοηθητικές ουσίες       47,9   % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κιχώρι

®Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - 
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε 
τις οδηγίες προφύλαξης. - Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια / προστατευτικά ενδύματα. – Μην μολύνετε το νερό 
με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης 
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να 
προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήνετε ζώνη προστασίας 
5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή με το 
σκεύασμα Safari® και παρακείμενων καλλιεργειών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70201/9.2.2017

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
Τηλ. 211 198 3903
Φαξ. 211 113 8614
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com 

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤIΔΟΤΟ: 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777.

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

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE - GR Single label

Product SKU 11007328 Base for Booklet
Product SKU Description SAFARI 50WG 10X100G JAR GR-FMC Booklet 195x70 mm
Label SKU 22045529 Number of pages (Booklet) 8 pages
Label SKU Description LBL_ML-F_100G_SAFARI 50WG_GR_1 Carton label
Label SKU (earlier version) F-00729 Preprinted Material No
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

Καθ. Βάρος: 100 γραμ. ℮

SAFARI® 50WG
Ζιζανιοκτόνο
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
triflusuIfuron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθύλ) 

Εγγυημένη σύνθεση:
triflusuIfuron-methyl   50      % β/β  
Βοηθητικές ουσίες       47,9   % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κιχώρι

®Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - 
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε 
τις οδηγίες προφύλαξης. - Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια / προστατευτικά ενδύματα. – Μην μολύνετε το νερό 
με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης 
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να 
προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήνετε ζώνη προστασίας 
5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή με το 
σκεύασμα Safari® και παρακείμενων καλλιεργειών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70201/9.2.2017

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
Τηλ. 211 198 3903
Φαξ. 211 113 8614
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com 

ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤIΔΟΤΟ: 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
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CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70201/9.2.2017

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
Τηλ. 211 198 3903
Φαξ. 211 113 8614
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com 

SAFARI® 50WG
Ζιζανιοκτόνο
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
triflusuIfuron-methyl 50% (τριφλουσουλφουρόν μεθύλ) 

Εγγυημένη σύνθεση:
triflusuIfuron-methyl   50      % β/β  
Βοηθητικές ουσίες       47,9   % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κιχώρι

®Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της
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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. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το Safari® είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών 
για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε τεύτλα/κιχώρι. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
- Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. - 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. – Μην μολύνετε το νερό 
με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από 
τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα 
φυτά αφήνετε ζώνη προστασίας 5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή 
με το σκεύασμα Safari® και παρακείμενων καλλιεργειών.   
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ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤIΔΟΤΟ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 
δοχείο ή την ετικέτα. Χορηγείστε 1-2 ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό μόνον αν ο 
ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μη προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Μην 
χορηγήσετε τίποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Χορηγείστε 
οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή αν είναι αναγκαίο. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από 
σοβαρή έκθεση. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης (2-4 πραγματικά φύλλα). Η πρόσληψη της δραστικής 
ουσίας γίνεται κυρίως από το φύλλωμα και σε μικρό βαθμό από την ρίζα των ζιζανίων. 
Διεισδύει και μετακινείται στα φυτά γρήγορα και αναστέλλει, στα ευαίσθητα φυτά, τη δράση 
της οξικογαλακτικής συνθάσης (ALS) (ομάδα HRAC B), με αποτέλεσμα την άμεση ανακοπή της 
ανάπτυξής τους και την καταστολή κάθε ανταγωνισμού με την καλλιέργεια. Τα ανεπιθύμητα 
φυτά στη συνέχεια εξαφανίζονται σταδιακά.   

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2.5 atm (40 psi) με τα συνήθη ψεκαστικά 
εδάφους και 20-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα, υπό συνεχή ανάδευση με μπεκ τύπου σκούπας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Η απαιτούμενη ποσότητα  συνιστάται να διαλύεται σε βυτίο γεμάτο κατά το ½ νερό με συνεχή 
ανάδευση. Απογεμίζεται το βυτίο με νερό και προστίθεται το λάδι. Το διάλυμα πρέπει να 
ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή. Σε περίπτωση ανάμειξής του με άλλα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα συνιστάται πρώτα να μπαίνει το SAFARI 50 WG  στο βυτίο και μετά να προστίθενται 
τα άλλα σκευάσματα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Εξαιρετικά ευαίσθητα ζιζάνια: Αμάραντος [Amaranthus], Ασπροκέφαλο, Καψέλλα [Capsella 
bursa-pastoris], Λάμιο [Lamium], Χαμομήλι [Matricaria], Σκαρολάχανο [Mercurialis annua], 
Στύφνος [Solanum nigrum], Αναγαλλίδα η αρουραία [Anagallis arvensis], Αγριοραπανίδα 
(Raphanus raphanistrum), Λαπάτσα (Persicaria lapathifolia), Αγριοπιπεριά (Persicaria 
maculosa), Αναβλάστηση φακελωτής, Αναβλάστηση ηλίανθου, Αναβλάστηση τριφυλλιού, 
Αγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Βερόνικα η περσική [Veronica persica]
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αιθούζα [Aethusa cynapium], Κολλητσίδα [Galium aparine], Ζωχοί 
[Sonchus], Aγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti), Τάτουλας (Datura stramonium)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριος πανσές [Viola tricolor], Πολυκόμπι (Polygonum 
aviculare], Φουμαριά [Fumaria] - Άγρια σίκαλη [Fallopia convolvulus], Κίρσιο (Cirsium spp.), 
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
Λίγο ευαίσθητα ή ανθεκτικά ζιζάνια: Σπανάκι του βουνού [Atriplex hortensis], 
Γαϊδουράγκαθο, Λουβουδιά [Chenopodium album] - Παπαρούνα [Papaver rhoeas], Στελλάρια 
[Stellaria], Βερόνικα [Veronica hederifolia]   
Παρατήρηση:
Το πεδίο δράσης που αναφέρεται ανωτέρω, επιτυγχάνεται για νέα ζιζάνια στο στάδιο των 
κοτυληδόνων έως δύο φύλλων. μετά από δύο διαδοχικές εφαρμογές που απέχουν 6 έως 12 
ημέρες, με 3 γρ./στρ Safari προσθέτοντας 50κ.εκ /στρ ορυκτέλαιο ή φυτικό λάδι (SUN OIL 7E, 
KEYNOIL EC, MOJANTE 96,8 EC , BELPROIL A, PROMANAL NEU, PROMANAL AGRO, SUPPORT 97,6 
EC, NITROPOL 97,6, ECTAMPA 97,6 EC, NITROPOL-O, KEYNOIL, OVITEX, TREND 90) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ζαχαρότευτλα , Kτηνοτροφικά τεύτλα, Κοκκινογούλια (ή Παντζάρια): Για την 
καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστώνται εφαρμογές στη δόση 4-6 γρ. σκευάσματος/
στρέμμα στο στάδιο από τις κοτυληδόνες (1ο φύλλο ορατό) μέχρι το στάδιο του κλεισίματος 
των γραμμών (BBCH 10 – 39). Μέγιστη δόση ανά καλλιεργητική σεζόν: 12 γρ./στρ. Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 7-14 ημέρες Όγκος ψεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων κατά την εφαρμογή, έχει μεγάλη σημασία για την άριστη 

καταπολέμησή τους. Η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ευαίσθητων πλατύφυλλων 
ζιζανίων επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές γίνονται τότε που τα περισσότερα ζιζάνια 
έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης (κοτυληδόνες μέχρι 
2 πραγματικά φύλλα). 
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3.  Για ταυτόχρονη αποτελεσματική καταπολέμηση και των μέτρια ευαίσθητων ή και των 
ανθεκτικών ζιζανίων, όταν υπάρχουν, συνιστάται το Safari® στη δόση 6 γραμ./ στρέμμα 
μαζί με ορυκτέλαιο ή φυτικό λάδι * (50 κ.εκ./στρέμμα) σε μίγμα με τα άλλα εγκεκριμένα 
σκευάσματα. 

4.  Ικανοποιητική υγρασία πριν και αμέσως μετά την εφαρμογή προάγει την αποτελεσματικότητα 
του ζιζανιοκτόνου. Κάτω από πολύ ξηρικές συνθήκες εδάφους μπορεί να παρατηρηθεί 
μειωμένη αποτελεσματικότητα. 

5.  Θερμός και υγρός καιρός μετά την εφαρμογή επιταχύνουν τη ζιζανιοκτόνο δράση, ενώ 
ψυχρός και ξηρός καιρός μπορεί να την επιβραδύνουν. Σε ψυχρό καιρό ή ξηρασία τα ζιζάνια 
μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητα. 

6.  Η επανάληψη του ψεκασμού δεν είναι απαραίτητη αν βρέξει 6 ώρες μετά τον ψεκασμό. Να 
αποφεύγεται η εφαρμογή του αν αναμένεται βροχή. 

7.  Όταν το Safari® εφαρμόζεται στο στάδιο μετά τη βλάστηση των τεύτλων (80% της 
βλάστησης των φυτών) σε φυτά που έχει φυτευτεί σε ασβεστολιθικό έδαφος (κιμωλία), ίσως 
παρατηρηθεί μια μικρή επιβράδυνση της βλάστησης. Η επιβράδυνση αυτή είναι παροδική 
και δεν έχει καμία επίπτωση στην απόδοση. 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: BBCH 39 
Πλήρης ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας. Τα φύλλα καλύπτουν το 90% του εδάφους.   

Καθαρισμός ψεκαστήρα 
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 ή ειδικό καθαριστικό 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.   

Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα 
-  Να αποφεύγεται η εφαρμογή με υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 25° C) ή με θερμοκρασίες 

παγετού 
-  Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν είναι πιθανόν να παρουσιαστεί παγετός κατά τις επόμενες 

ώρες μετά την εφαρμογή, 
-  Εάν αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες εντός της ημέρας, είναι σκόπιμο η εφαρμογή να 

πραγματοποιείται νωρίς το πρωί ή το βράδυ, έτσι ώστε μετά την εφαρμογή να ακολουθεί μία 
περίοδος με μέτριες θερμοκρασίες (κάτω των 25°C), 

-  Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργεια που υφίσταται δυσμενείς συνθήκες όπως: επίθεση παρασίτων, 
ασφυξία, κακή φύτευση, τροφοπενία, όξινο pH. 

•  To Safari® δεν είναι πτητικό. Ωστόσο, το Safari® πρέπει να εφαρμόζεται υπό ήρεμες καιρικές 
συνθήκες που να επιτρέπουν αποφυγή της διασποράς, ειδικά σε γειτονικές καλλιέργειες 
(συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών αρακά, ηλίανθου και φασολιών, που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες). 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Η επαναλαμβανόμενη χρήση στο ίδιο αγροτεμάχιο προϊόντων με τον ίδιο τρόπο δράσης μπορεί 
να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικών φυτών Για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει το 
φαινόμενο αυτό, συνιστάται: 
η χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (αποφυγή της μονοκαλλιέργειας, εφαρμογή 
οργώματος ή/και ψευδοσπορά), 
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η εναλλαγή ή ο συνδυασμός, στο πλαίσιο της συντήρησης του αγροτεμαχίου και της 
αμειψισποράς, ζιζανιοκτόνων με διαφορετικούς τρόπους δράσης και αποτελεσματικότητες 
για τα στοχευόμενα είδη, 
η διενέργεια, σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας, μιας εφαρμογής με ένα ζιζανιοκτόνο 
με διαφορετικό τρόπο δράσης, 
η πρόληψη, στο μέτρο του δυνατού, της ανάπτυξης σπόρων στα μη ελεγχόμενα φυτά (μηχανική 
ή χειροκίνητη καταστροφή, εντοπισμένη επεξεργασία με ζιζανιοκτόνο). 
Η δραστική ουσία του Safari®, το triflusulfuron-methyl, ανήκει στην οικογένεια των 
σουλφονυλουριών (ομάδα HRAC B).
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Κάτω από ορισμένες συνθήκες μετά τον ψεκασμό μπορεί να εμφανιστούν παροδικά 
κιτρινίσματα, αποκλειστικά και μόνο στο φύλλωμα που υπήρχε κατά τον ψεκασμό. Αυτά 
τα συμπτώματα δεν έχουν επίδραση στην επόμενη ανάπτυξη της καλλιέργειας ούτε στις 
αποδόσεις ή τον ζαχαρικό τίτλο. 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συνδυάζεται με Betanal, Betanal expert, Nortron, Goltix 70 WG, Goltix 90 WG, Venzar 
80 WP. 
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. 
Το Safari® να μπαίνει πρώτο στο βυτίο και μετά να προστίθενται τα άλλα σκευάσματα.   

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

καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το Safari®, μπορεί να ξανασπαρούν μόνο τεύτλα. 
Η σύσταση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τη χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων. 

-  σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν συνιστάται η φύτευση 
καλλιεργειών με ανθοκομικά φυτά, διακοσμητικά φυτά, θάμνους, ή φυτώρια μέσα σε χρονικό 
διάστημα 12 μηνών από την εφαρμογή. Μη φυτεύετε φυλλώδη λαχανικά σε συνθήκες 
αμειψισποράς σε αγροτεμάχια που έχουν υποστεί θεραπεία μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών 
από την εφαρμογή με Safari®.

-  της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες   

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:
Το προϊόν να φυλάσσεται πάντοτε στην αρχική του συσκευασία, κλεισμένη, μακριά από 
τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και των ζωοτροφών. Να αποθηκεύεται σε χώρο 
που προορίζεται ειδικά για την αποθήκευση προϊόντων φυτοπροστασίας, δροσερό, στεγνό, 
καλά αεριζόμενο και εφοδιασμένο με κλειδαριά, προστατευμένο από παγετό και θερμότητα. Η 
θερμοκρασία στο χώρο αποθήκευσης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40oC. Σε αυτές τις συνθήκες 
διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια.   

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
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