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FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE Single label

Product SKU 11006788 Base for Booklet
Product SKU Description CODACIDE EC_3L_GR Booklet BKL 115x165 mm 

(83x63 mm)
Label SKU 22051333 Number of pages (Booklet) 8 pages
Label SKU Description LBL_ML-F_3L_CODACIDE 

EC_GR_2
Carton label

Label SKU (earlier version) 32006758 Preprinted Material No

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:       ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αριθµός Καταχώρησης Ε.Μ.Χ.Π.: 2236

Παρασκευαστής: 
Microcide Ltd,
Shepherds Grove, Stanton, 
Bury St., Edmunds,
Suffolk IP31 2 AR, Αγγλία

Aντιπρόσωπος: 
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ.Συγγρού 348 
17674 Καλλιθέα
Τηλ. 211 198 3903

Επιφανειοδραστικό

Γαλακτωματοποιήσιμο 
σκεύασμα (EC)

rapeseed oil (ρέιπσιντ όιλ)

Εγγυημένη σύνθεση:  rapeseed oil 86,4 % β/o (95% β/β) 
Βοηθητικές ουσίες:          5% β/β   

Επιφανειοδραστική ουσία με βάση φυτικό λάδι 
ελαιοκράμβης, που βελτιώνει τη δράση και αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων με τα οποία 
συνδυάζεται.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ

Καθαρό βάρος:
3 λίτρα
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν 
υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την 
ετικέττα όπου είναι δυνατόν). 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 
Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα 
και παπούτσια. Συμβουλευτείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
Κρατώντας τα μάτια ανοικτά, ξεπλύντε 
τα αμέσως με άφθονο νερό. Καλέστε 
αμέσως γιατρό. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  
210 77 93 777

-  Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από 
παιδιά. 

-  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.   

-  Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα 
ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. 

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

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του 
χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων 
καθώς και για το περιβάλλον. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το CODACIDE EC είναι επιφανειοδραστική ουσία 
με βάση φυτικό λάδι ελαιοκράμβης, που βελτιώνει 
τη δράση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των 
ζιζανιοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται. Βελτιώνει 
την εναπόθεση και την κατανομή του ψεκαστικού 
υγρού καθώς και τη διαβρεκτική ικανότητα και απο
ρρόφηση των ζιζανιοκτόνων και μειώνει τη διασπορά 
των ψεκαστικών σταγονιδίων.  Επίσης βελτιώνει την 
αντοχή στην έκπλυση από βροχή.  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο 
ζιζανιοκτόνο στη συνιστώμενη δόση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό 
μηχάνημα είναι καθαρό. 

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο σε υγρή μορφή: Βάλτε σε 
ένα δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα του CODACIDE 
EC προσθέστε το ζιζανιοκτόνο και αναμείξτε μέχρι 
να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το γαλάκτωμα στο 
βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και 
απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση. 

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο σε μορφή βρέξιμης σκόνης 
ή βρέξιμων κόκκων: Βάλτε την απαιτούμενη ποσότητα 
ζιζανιοκτόνου σε ένα δοχείο με λίγο νερό, ώστε 
να σχηματιστεί πολτός (πάστα). Μετά προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα CODACIDE EC και 
ανακατέψτε μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το 
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γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 
1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή 
ανάδευση. 

Ανάμειξη με ένα ή περισσότερα ζιζανιοκτόνα: 
Βεβαιωθείτε ότι κάθε ζιζανιοκτόνο έχει πρώτα 
αναμειχθεί χωριστά με το CODACIDE EC μέχρι να 
γίνει γαλάκτωμα. 
Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που 
περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με 
νερό με συνεχή ανάδευση. 
Συνιστάται να διατηρείται η ανάδευση και κατά τη 
διάρκεια του ψεκασμού.

Τα κενά υλικά συσκευασίας να ξεπλένονται 3 φορές 
με νερό υπό πίεση και τα νερά να ρίχνονται στο βυτίο 
του ψεκαστικού. Στη συνέχεια να καταστρέφονται 
με τρύπημα και να απομακρύνονται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά 
μετά την χρήση (βλ. ειδικές προφυλάξεις του 
ζιζανιοκτόνου με το οποίο εφαρμόζεται). 

ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για την αύξηση αποτελεσματικότητας και βελτίωση 
δράσης στα καταπολεμούμενα ζιζάνια, του 
ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται, συνιστάται η 
εφαρμογή του CODACIDE EC σε δόση 125 
250 κ.εκ./ στρέμμα, με καθολικό ψεκασμό σε 
ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο σκεύασμα στη 
συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Δόση μεγαλύτερη των 125 κ.εκ./ στρέμμα χρησιμο

ποιείται μόνο στην περίπτωση που η δόση του 
ζιζανιοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται 
υπερβαίνει τα 125 γραμ./στρέμμα και ο όγκος 
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ψεκαστικού υγρού/στρέμμα είναι μεγαλύτερος από 
50 λίτρα νερό. 

  Να εφαρμόζεται πάντα σε στεγνά φυτά.
  Να μην εφαρμόζεται αντίθετα από τον άνεμο.
  Αποφύγετε τη χρήση του CODACIDE EC σε συνθήκες 

υψηλής θερμοκρασίας ή έντονης ηλιοφάνειας. 
  Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν 

από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από 
τροφοπενίες, προσβολές παρασίτων, ασφυξία ριζών 
κ.λ.π. 

ΦΥΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και 
τους περιορισμούς των ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων 
με τα οποία συνδυάζεται. 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συνδυάζεται με εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα όπως 
π.χ. RUSH 25 WG, GRANSTAR 75 WG, GULLIVER 50 
WG, GRANSTAR EXTRA WG, SAFARI 50 WG, VENZAR 
WP, TASK WG και λοιπά εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα 
στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, εφόσον στην 
ετικέττα τους αναγράφεται ότι συνδυάζονται με 
επιφανειοδραστικές ουσίες. 
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα cyanazine.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ισχύει 
η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή του 
ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται. 

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες 
αποθήκευσης: 
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη 
συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό 
για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
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