
11009677_ 22045240 - GREECE - PAGE 1 (COVER)

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

11009677_ 22045240 - GREECE

Καθ. Βάρος: 

150 γρ. ℮

EVORELLE-EXPRESS SG
Ζιζανιοκτόνο

Tribenuron + thifensulfuron methyl (Τριμπενουρόν + 
θιφενσουλφουρόν μεθύλ)

ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (SG)

Εγγυημένη σύνθεση: 
tribenuron 12,5% β/β 
Thifrnsulfuron methyl 37,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,76% β/β
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 70313/ 31.01.2019

Το Evorelle-Express SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων 

ζιζανίων στον ηλίανθο.

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Κάτοχος της άδειας  - 
Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα
Τηλ. 211 1983903, φαξ. 211 113 8614

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας: Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται 
κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε 
να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/
εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια 
/ πρόσωπο. Φοράτε μακρυμάνικο 
πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή/επανείσοδο στην 
καλλιέργεια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. 
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε 
τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους. 
Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές 
καλλιέργειες: μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη 
γεωργική γη,
ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από μη γεωργική γη σε 
συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE Single label

Product SKU 11009677 Base for Booklet 230x95 mm
Product SKU Description LBL_ML-F_150G_EVORELLE 

EXPRESS SG_GR_1
Booklet 230x95 mm

S4 Label Mat No 22045240 Number of pages (Booklet) 8 pages
F-code F-xx Carton label
D-code D-xx Preprinted Material ESON PAC

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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Καθ. Βάρος: 

150 γρ. ℮

EVORELLE-EXPRESS SG
Ζιζανιοκτόνο

Tribenuron + thifensulfuron methyl (Τριμπενουρόν + 
θιφενσουλφουρόν μεθύλ)

ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (SG)

Εγγυημένη σύνθεση: 
tribenuron 12,5% β/β 
Thifrnsulfuron methyl 37,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,76% β/β
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 70313/ 31.01.2019

Το Evorelle-Express SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων 

ζιζανίων στον ηλίανθο.

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Κάτοχος της άδειας  - 
Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα
Τηλ. 211 1983903, φαξ. 211 113 8614

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας: Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται 
κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε 
να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/
εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια 
/ πρόσωπο. Φοράτε μακρυμάνικο 
πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή/επανείσοδο στην 
καλλιέργεια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. 
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε 
τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους. 
Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές 
καλλιέργειες: μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη 
γεωργική γη,
ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από μη γεωργική γη σε 
συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE Single label

Product SKU 11009677 Base for Booklet 230x95 mm
Product SKU Description LBL_ML-F_150G_EVORELLE 

EXPRESS SG_GR_1
Booklet 230x95 mm

S4 Label Mat No 22045240 Number of pages (Booklet) 8 pages
F-code F-xx Carton label
D-code D-xx Preprinted Material ESON PAC

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (SG)

Tribenuron + thifensulfuron methyl (Τριμπενουρόν + θιφενσουλφουρόν 
μεθύλ)
Εγγυημένη σύνθεση:  tribenuron 12,5% β/β 

Thifrnsulfuron methyl 37,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,76% β/β
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 70313/ 31.01.2019

Το Evorelle-Express SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 
για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον ηλίανθο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Κάτοχος της άδειας  - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα
Τηλ. 211 1983903, φαξ. 211 113 8614

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

EVORELLE-EXPRESS SG
Ζιζανιοκτόνο

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE Single label

Product SKU 11009677 Base for Booklet 230x95 mm
Product SKU Description LBL_ML-F_150G_EVORELLE 

EXPRESS SG_GR_1
Booklet 230x95 mm

S4 Label Mat No 22045240 Number of pages (Booklet) 8 pages
F-code F-xx Carton label
D-code D-xx Preprinted Material ESON PAC

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για 
αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλείτε εμετό. 
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο 
που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή. (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον 
καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μπορεί να προκαλέσει οφθαλμικό και δερματικό 
ερεθισμό. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική αγωγή. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο 
ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, 
όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά 
αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας: Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά 
από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και 
μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή/
επανείσοδο στην καλλιέργεια. Διάθεση του περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα 
και δρόμους. Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε 
από τις γειτονικές καλλιέργειες: μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 
5 μέτρων από μη γεωργική γη,
ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από μη γεωργική 
γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείστε 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 
κατά 90%.

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE Single label

Product SKU 11009677 Base for Booklet 230x95 mm
Product SKU Description LBL_ML-F_150G_EVORELLE 

EXPRESS SG_GR_1
Booklet 230x95 mm

S4 Label Mat No 22045240 Number of pages (Booklet) 8 pages
F-code F-xx Carton label
D-code D-xx Preprinted Material ESON PAC

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Evorelle Express SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον ηλίανθο. Είναι μίγμα του 
thifensulfuron-methyl και του tribenuron. Δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως 
από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία 
μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής 
του ενζύμου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της 
βιοσύνθεσης των αμινοξέων. Αμέσως μετά την απορρόφησή του, εμποδίζει την ανάπτυξη 
ευαίσθητων ζιζανίων με ορατά συμπτώματα (κιτρίνισμα, νέκρωση και σταδιακό θάνατο) που 
εκδηλώνονται 1-3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (40 
psi)και συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού στο στρέμμα. 
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός 
ψεκαστήρας. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ¼ με νερό και προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο 
νερό και προσθέτουμε το επιφανειοδραστικό. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή 
ανάδευση. Το μείγμα πρέπει να παρασκευάζεται λίγο πριν τη χρήση του. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΗΛΙΑΝΘΟΣ Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου τα οποία 
είναι ανθεκτικά στο  Evorelle Express SG: κατά των ετήσιων ετησίων πλατύφυλλων 
ζιζανίων σε δόσεις:
1)  4,8-6** κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα με καθολικό ψεκασμό 

μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8ο φύλλο (BBCH 
12-18). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

2)  3**κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. 1ος ψεκασμός : 
Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας 
μέχρι το 8ο φύλλο (BBCH 12-14). 2ος ψεκασμός : Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός 
από το στάδιο των 6 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8ο φύλλο (BBCH 16-18). Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδίαστημα 7-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 
•  Η μικρότερη δόση συνιστάται για ζιζάνια που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. 
•  Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια 

έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης (2-4 φύλλα). 
•  Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία 

και πολύ κρύο την επιβραδύνουν. 
•  Πραγματοποιήστε τους ψεκασμούς με θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 25 °C. Μην εφαρμόζετε 

το προϊόν σε περίπτωση υψηλής διακύμανσης της θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας 
που υπερβαίνει τους 15 βαθμούς. 

•  Τυχόν βροχόπτωση εντός 2 ωρών από την εφαρμογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου. 

•  Μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά. 
•  Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές, 

συνθήκες, από τροφοπενίες, από προσβολές παρασίτων, από ασφυξία ριζών κλπ. 
•  ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ EVORELLE 

EXPRESS SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η’ ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ. 

•  Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου ανθεκτικά στο Evorelle Express SG. Πριν την 
εφαρμογή ελέγξατε την ανθεκτικότητα των ποικιλιών ηλίανθου με τον κάτοχο της άδειας, 
την εταιρεία FMC.

(**)  Η προσθήκη του μη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο (ισοδύναμη με 
100κ.εκ/100λιτρο) σε δόση 125 κ.εκ/100 λίτρα είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος. 

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE Single label

Product SKU 11009677 Base for Booklet 230x95 mm
Product SKU Description LBL_ML-F_150G_EVORELLE 

EXPRESS SG_GR_1
Booklet 230x95 mm

S4 Label Mat No 22045240 Number of pages (Booklet) 8 pages
F-code F-xx Carton label
D-code D-xx Preprinted Material ESON PAC

NOIR
11009677_ 22045240_LBL_ML-F_150G_EVORELLE EXPRESS SG_GR_1.indd   511009677_ 22045240_LBL_ML-F_150G_EVORELLE EXPRESS SG_GR_1.indd   5 12/03/2020   09:5312/03/2020   09:53



11009677_ 22045240 - GREECE - PAGE 6

(*) Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Δόση: 6 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.
Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, Βλήτα, Βλήτο τραχύ, Αρτεμίσια, Ελαιοκράμβη, 
Βρωμολουβουδιά, Κίρσιο, Τάτουλας, Καπνόχορτο, Κοινό ηλιοτρόπιο, Αγριοϊβίσκος, 
Χαμομήλι, Παπαρούνα, Αγριοπιπεριά, Γλυστρίδα ή Αντράκλα, Σινάπι άγριο, Αγριοτομάτα, 
Αγριομελιτζάνα.
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αμβρόσια, Ατρίπλεξ, Λουβουδιά, Χρωζοφόρα, Πολυκόμπι, 
Αγριομελιτζάνα.
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αναγαλλίδα, Γεράνι, Περικοκλάδα, Σκαρολάχανο.

Δόση: 4,8 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.
Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, βλήτα, βλήτο τραχύ, Ελαιοκράμβη, 
Βρωμολουβουδιά, Κίρσιο, Καπνόχορτο, Κοινό ηλιοτρόπιο, Αγριοϊβίσκος, Παπαρούνα, 
Πολυκόμπι, Αγριοπιπεριά, Γλυστρίδα ή Αντράκλα, Σινάπι άγριο.
Ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά, Τάτουλας, Στύφνος, Αγριομελιτζάνα
Μετρίως ευαίσθητα: Αμβροσία, Κίρσιο, Περικοκλάδα, Χρωζοφόρα, Πολύγωνο 
αναρριχώμενο.

Δόση: 2Χ3 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.
Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, βλήτα, βλήτο τραχύ, Αναγαλλίδα, Ελαιοκράμβη, 
Βρωμολουβουδιά, Κίρσιο, Τάτουλας, Αγριοϊβίσκος, Αγριομελιτζάνα.
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αμβροσία, Λουβουδιά, Κίρσιο, Αγριοπιπεριά, Αγριοτομάτα.
Μετρίως ευαίσθητα: Περικοκλάδα, Καπνόχορτο, Πολυκόμπι.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 
ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και 

στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Μην 
ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Απαγορεύεται 
η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
Συνδυαστικότητα: --
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης 
ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν 
διαφορετικό τρόπο δράσης και την υιοθέτηση κατάλληλων αγρονομικών πρακτικών, όπως 
η αμειψισπορά. 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. Ομάδα B (HRAC).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση καταστροφής ή αντικατάστασης της 
καλλιέργειας στην οποίας έχει εφαρμοστεί EVORELLE EXPRESS SG , μπορείτε να σπείρετε 
μόνο ποικιλίες ηλίανθου ανθεκτικές στο tribenuron και το tifensulfuron methyl ή αραβόσιτο 
μετά από όργωμα σε βάθος τουλάχιστον 15 cm, εφόσον μεσολαβεί χρονικό διάστημα ενός 
μήνα από την εφαρμογή. Σε καλλιέργειες ηλίανθου που είναι ανθεκτικές στο EVORELLE 
EXPRESS SG, μπορείτε να σπείρετε μόνο σιτηρά, φασόλια, λινάρι, ελαιοκράμβη, φάβα, κουκιά 
μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Την άνοιξη μετά την εφαρμογή είναι δυνατή η σπορά 
μπιζελιού, πατάτας, ζαχαρότευτλου, αραβοσίτου και κοινού ηλίανθου. Ωστόσο, ελλείψει 
επαρκών στοιχείων, δεν συνίσταται η φύτευση καλλιεργειών με λαχανικά, ανθοκομικά 
φυτά, καλλωπιστικά φυτά, βολβούς, καλλωπιστικούς θάμνους και δένδρα σε φυτώρια μέσα 
σε χρονικά διάστημα 16 μηνών από την εφαρμογή του EVORELLE EXPRESS SG.
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Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή πριν τη 
συγκομιδή του σπόρου. Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως 
το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχέια φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος 
ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής: 
α)  Ξεπλύνατε σχολαστικά το εσωτερικό του βυτίου και ξαναγεμίστε το με μια ποσότητα 

καθαρού νερού τουλάχιστον ίση προς το 10% της χωρητικότητάς του, ελέγχοντας έτσι 
ώστε να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος. Πλύνατε την αντλία, τα φίλτρα και τη 
ράβδο χρησιμοποιώντας υψηλή πίεση και στη συνέχεια αδειάστε το υγρό από το βυτίο. 

β)  Αφαιρέστε και καθαρίστε ξεχωριστά τα φίλτρα και τους δακτυλίους των ακροφυσίων.
γ)  Επαναλάβετε δύο φορές (2) το ξέπλυμα και τις οδηγίες που αναφέρονται στο σημείο α).
δ) Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί. 
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