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Καθ. Βάρος: 80 γραμ ℮

GULLIVER® WG
Ζιζανιοκτόνο

Azimsulfuron (αζιμσουλφουρόν): 50% 

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:  Azimsulfuron: 50 % β/β 
βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για 
καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες ρυζιού.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της   

F-04380/31906 - GREECE - (COVER) PAGE 1

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΣΧΙΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά 
από παιδιά.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση 
του σκευάσματος. Φοράτε γάντια και 
ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή Διάθεση του περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
•Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να µην πλένετε τον 
εξοπλισµό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω 
του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.
Μην απορρίπτετε νερά που προέρχονται από αγροτεμάχια που έχουν υποστεί 
εφαρμογή σε κανάλια που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από μόνιμα υδάτινα ρεύματα. 
Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή 
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 70286/ 04.07.2018

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες 
αποθήκευσης: 2 χρόνια τουλάχιστον από την παρασκκευή τσυ.

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

ΑΡ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

Κάτοχος της άδειας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ 
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα 
TΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209 
 E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: 
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα 
TΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Καθ. Βάρος: 80 γραμ ℮

GULLIVER® WG
Ζιζανιοκτόνο

Azimsulfuron (αζιμσουλφουρόν): 50% 

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:  Azimsulfuron: 50 % β/β 
βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για 
καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες ρυζιού.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

® Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της   
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ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά 
από παιδιά.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση 
του σκευάσματος. Φοράτε γάντια και 
ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή Διάθεση του περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
•Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να µην πλένετε τον 
εξοπλισµό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω 
του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.
Μην απορρίπτετε νερά που προέρχονται από αγροτεμάχια που έχουν υποστεί 
εφαρμογή σε κανάλια που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από μόνιμα υδάτινα ρεύματα. 
Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή 
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 70286/ 04.07.2018

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες 
αποθήκευσης: 2 χρόνια τουλάχιστον από την παρασκκευή τσυ.

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

Κάτοχος της άδειας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ 
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα 
TΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209 
 E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: 
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα 
TΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΠΡΟΣΟΧΗ
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®Σήμα κατατεθέν της FMC corporation ή θυγατρικών της

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

GULLIVER® WG
Ζιζανιοκτόνο
Azimsulfuron (αζιμσουλφουρόν): 50% 

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:  Azimsulfuron: 50 % β/β 
βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση ορισμένων 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες ρυζιού.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 70286/ 04.07.2018

Κάτοχος της άδειας:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ 
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα 
TΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209 
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: 
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα 
TΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com
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CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό 
αέρα. 
Σε περίπτωση επαφής με τα το δέρμα: Πλύντε αμέσως καλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά. Αν ο 
ερεθισμός επιμένει, συμβου λευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να μην προκληθεί 
εμετός χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να μην 
χορηγηθεί τίποτε σε αναίσθητο άτομο. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.  

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν.
•Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
πρόσωπο 
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση 
του σκευάσματος. Φοράτε γάντια και ολόσωμη 
προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή Διάθεση 
του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
•Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία 
του. Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρμογής 
κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η 
ρύπανση µέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.
Μην απορρίπτετε νερά που προέρχονται από αγροτεμάχια που έχουν υποστεί εφαρμογή σε κανάλια 
που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από μόνιμα υδάτινα ρεύματα. 
Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή 
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
•μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
 Το GULLIVER είναι εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από το φύλλωµα 
και τις ρίζες των ζιζανίων και στη συνέχεια µετακινείται στα σηµεία ανάπτυξής τους. Αµέσως 
µετά την απορρόφησή του από τα ζιζάνια, σταµατά η ανάπτυξη και ο ανταγωνισµός τους µε την 
καλλιέργεια του ρυζιού. Τα συµπτώµατα είναι ορατά 10-15 περίπου µέρες µετά την εφαρµογή, 
σαν τυπικό κιτρίνισµα, νέκρωση και σταδιακός θάνατος των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις, όγκος ψεκ. υγρού, μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): 
Ρύζι: Κατά των Αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων με δόση 4-5 γρ/στρέμμα:
Ευαίσθητα ζιζάνια Άλισμα το αγρωστιδόμορφον (Alisma lanceolatum) Αμάνια (Ammannia 
coccinea) Βούτομο (Butomus umbellatus) Ετερανθέρα (Heteranthera limosa) Λινδέρνια 
(Lindernia dubia)
Κύπερη κίτρινη (Cyperus esculentus) (Cyperus serotinus) Μοσχοκύπερη (Cyperus difformis)
Μουχρίτσες (Echinochloa sp.) Πεντάνευρο ρυζιού (Alisma plantago-acquatica) Ραγάζι 
ή Βολβόσχοινο (Scirpus (Bolboschoenus) maritimus) Σκίρπος ορυζώνων (Scirpus 
(Schoenoplectus) mucronatus) Ψαθί (Typha sp.)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια(Ετερανθέρα (Heteranthera reniformis) 
Όγκος ψεκαστικού υγρού:20-40 λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο:1

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτική εφαρμογή 18 ως 50 ημέρες μετά την 
σπορά (καλλιέργεια στα 2 φύλλα έως τέλος του αδελφώματος {BBCH 12 – 29}

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου µετά την 

εφαρµογή του GULLIVER είναι απαραίτητη η κατάλληλη διαχείριση του νερού του ορυζώνα 
ως εξής:
•  Εφαρμογή σε πλημυρισμένα τηγάνια (5-10 cm βάθος νερού): Μην απομακρύνετε το νερό 

για τουλάχιστον 5-7 ημέρες μετά την εφαρμογή. 
•  Εφαρμογή σε έδαφος κορεσμένο νερού : Απομακρύνετε το νερό 1-3 ημέρες πριν την 

εφαρμογή αφήνοντας νερό βάθους 0 - 2 cm – Εφαρμόστε το σκεύασμα, μην απομακρύνετε 
το νερό και μην επανεισάγετε νερό όσο το επιτρέπει η καλλιέργεια και πάντως όχι πριν 
περάσουν 2-5 ημέρες μετά την εφαρμογή. 

•  Σε περίπτωση βροχής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή εντός 6 ωρών από την 
εφαρµογή, µπορεί να µειωθεί η αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.

•  Επειδή το GULLIVER έχει µικρή υπολειµµατική διάρκεια, η ζιζανιοκτόνος δράση του αφορά 
µόνο τα ζιζάνια που είναι παρόντα κατά την στιγµή της εφαρµογής. 

•  Για την άριστη αποτελεσµατικότητα του σκευάσματος συνιστάται η προσθήκη µη 
ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο. 

2.  Για την Echinochloa crus-galli, Echinochloa sp. η εφαρμογή να γίνεται όταν η καλλιέργεια είναι 
στο στάδιο των 1- 4 φύλλων και πάντα πριν το αδέλφωμα. 

3.  Για όλα τα λοιπά μονοκοτυλήδονα μη αγρωστώδη και δικοτυλήδονα ζιζάνια (σπόροι και 
ρίζωμα) στο στάδιο του 1 φύλλου μέχρι των 4-6 φύλλων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το προϊόν περιέχει αναστολέα του ενζύμου οξυγαλακτικής συνθετάσης (ALS) (ομάδα Β της 
ταξινόμησης HRAC). Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης και εξάπλωσης 
ανθεκτικών ζιζανίων, ιδίως αγρωστωδών, συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων που έχουν 
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διαφορετικό τρόπο δράσης και η χρήση κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών (π.χ. 
προετοιμασία αμειψισποράς και επιφανειακής σποράς). Να μη χρησιμοποιείται το GULLIVER σε 
περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ή ισχυρισμοί περί ανθεκτικότητας ή ανοχής σε αναστολείς 
του ενζύμου ALS.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: -

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Καθολικός ψεκασµός φυλλώµατος µε πίεση 1-2 ατµόσφαιρες µε τα συνήθη ψεκαστικά 
εδάφους µε 20-40 λίτρα νερού/στρέµµα και µπεκ τύπου σκούπας. Αποφύγετε την εφαρμογή 
με ψεκαστήρα πλάτης.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεµίζεται το βυτίο του ψεκαστικού κατά το 1/4 µε νερό. Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 
προστίθεται στο βυτίο µε συνεχή ανάδευση. Η απαιτούμενη ποσότητα επιφανειοδραστικού 
προστίθεται πάντοτε µετά την προσθήκη του GULLIVER. Απογεµίζετε το βυτίο µε νερό και 
η ανάδευση συνεχίζεται τόσο κατά την διάρκεια του ψεκασµού, όσο και κατά τα τυχόν 
διαλείµµατα. Το ψεκαστικό διάλυµα θα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή του. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:
Αµέσως µετά τον ψεκασµό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισµός του ψεκαστήρα ως 
εξής: 1. Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεµίστε το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε 
καθαρό νερό. Ξεπλύνατε το βυτίο και τη µπάρα µε καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά και 
αδειάστε τελείως. 2. Ξαναγεµίστε το βυτίο µε καθαρό νερό. Προσθέστε διάλυµα καθαρισµού 
0.5 λίτρα αµµωνίας για οικιακή χρήση (6%) για κάθε 100 λίτρα νερό. Αφήστε το διάλυµα 

να κυκλοφορήσει µέσω της αντλίας, µπάρας και µπεκ για τουλάχιστον 15 λεπτά, µε συνεχή 
ανάδευση. Αδειάστε ξανά. 3. Επαναλάβετε άλλη µια φορά το 2. 4. Γεµίστε τελείως το βυτίο µε 
καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά, οδηγώντας το νερό να περάσει από την αντλία και την 
µπάρα. 5. Φίλτρα και µπεκ πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε ένα δοχείο 
που περιέχει το διάλυµα καθαρισµού (στην ίδια συγκέντρωση που αναφέρεται στο σηµείο 2). 
Ξεπλύνατε µε καθαρό νερό. Το ψεκαστικό να µην στραγγίζετε ή ξεπλένεται σε έδαφος που 
καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 
-  σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -
-  σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε εδάφη που εφαρμόστηκε GULLIVER, 

συνιστάται να σπέρνονται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο µόνο ρύζι, καλαμπόκι ή σόγια. 
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας µπορεί να σπαρθεί µόνο ρύζι, αφού προηγηθεί 
επιφανειακή κατεργασία του εδάφους στις 21 µέρες µετά την εφαρμογή του GULLIVER.

-  της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Μην εισέρχεστε πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
Μην ψεκάζετε με το σκεύασμα αν επικρατούν ή πρόκειται να επικρατήσουν τις επόμενες του 
ψεκασμού μέρες, υψηλές θερμοκρασίες ή αν το εύρος θερμοκρασιών μεταξύ ημέρας και νύχτας 
είναι μεγαλύτερο από 12 °C.
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους:
Το GULLIVER WG είναι εκλεκτικό στις γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες ρυζιού τύπου 
indica ή japonica που βρίσκονται σε καλή βλαστική κατάσταση. Συνιστάται να αποφεύγεται 
η εφαρµογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές 
συνθήκες, τροφοπενίες ή προσβολές εντόµων ή ασθενειών. Κάτω από ορισμένες κλιματολογικές 
συνθήκες µπορεί να εµφανιστούν ελαφρά κιτρινίσµατα ή καθυστέρηση της ανάπτυξης. Τα 
συµπτώµατα αυτά είναι παροδικά και δεν έχουν καμιά επίδραση στις αποδόσεις. Συνιστάται να 
πραγματοποιείτε προκαταρκτικές δοκιμές σε περίπτωση εφαρμογής σε νέες ποικιλίες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Μην αναμιγνύετε το GULLIVER με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης. 
Επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε σε μείγμα με τα ζιζανιοκτόνα (AURA 20 EC, BASAGRAN 
48SL, CLINCHER Neo 200 EC, VIPER MAX). Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο, ακολουθήστε 
τους αυστηρότερους περιορισμούς, προφυλάξεις και διαστήματα αναμονής και να προηγηθεί 
δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ :
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύνετε αµέσως καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. 
Αν ο ερεθισµός επιµένει, συμβουλευτείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να µην προκληθεί εµετός 
χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αµέσως γιατρό. Να µην χορηγηθεί τίποτε σε αναίσθητο άτοµο.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο 
Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Ξεπλύνατε 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 απομακρύνετε τα µε άλλο τρόπο σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασµα 
παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, αν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς 
να ανοιχθεί, υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. 
Ημ/νία Παρασκευής / Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε συσκευασία
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