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4ALEDOS*jjgdij+Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Dimethenamid-p/Metazachlor (ντιμεθέναμιντ-πι/μεταζαχλόρ)
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση:
Dimethenamid-p 20% β/ο (χημική ομάδα: χλωροακεταμίδια)
Metazachlor 20% β/ο (χημική ομάδα: χλωροακεταμίδια)
Βοηθητικές ουσίες 60,33% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 

στις αναπνευστικές οδούς.
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
• Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν.
• Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το 

χώρο εργασίας.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• Ξεπλύντε το στόμα. Πιείτε 200-300 ml νερό.
• ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
• Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε 

τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε.

• Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 

γιατρό.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/

Επισκεφθείτε γιατρό.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

Dimethenamid-p/Metazachlor (ντιμεθέναμιντ-πι/μεταζαχλόρ)
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Το Springbok®  εφαρμόζεται 
σε διάφορα λαχανικά μετά τη 
μεταφύτευσή τους, για την 

καταπολέμηση αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων.

Αρ. Αδείας: 70355/17-10-2019

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, 
www.basf-agro.gr

Springbok® 20/20 EC
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:
Να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε ολόσωμη 
προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Ξεπλύνετε το στόμα. Πιείτε 200-300 ml νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Μη ρυπαίνετε 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 τα υπόγεια νερά, μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε 
άλλο προϊόν που περιέχει dimethenamid-P περισσότερο από μία φορά κάθε 2 

χρόνια.
Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε 
άλλο προϊόν που περιέχει metazachlor περισσότερο από μία φορά κάθε 3 χρόνια.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη 

φυτικής ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ: Το Springbok® είναι ζιζανιοκτόνο μίγμα της δραστικής 
ουσίας dimethenamid-p και της δραστικής ουσίας metazachlor που ανήκουν στην ομάδα 
των χλωροακεταμιδίων. Τα dimethenamid-p και metazachlor δρουν παρεμποδίζοντας τη 
φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα ΙΙ) και συνεπώς την βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός, νωρίς μετά τη μεταφύτευση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ,  ΜΠΡΟΚΟΛΟ,  ΛΑΧΑΝΟ  (κόκκινο  λάχανο,  λευκό  λάχανο,  λάχανο  savoy, 
ανοιξιάτικο  λάχανο),  ΚΙΝΕΖΙΚΟ  ΛΑΧΑΝΟ  : Για την καταπολέμηση των αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανιών*, εφαρμόστε μετά την πάροδο 5-7 ημερών μετά τη μεταφύτευση στον 
αγρό και έως το 8ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 10-18). Δόση: 300-2500 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-50 λίτρα ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Ευαίσθητα: Λάμιο (Lamium sp.,) Δωδεκάνθι (Lamium purpureum), Κοινή πόα (Poa annua), 
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Πικρό χόρτο (Sisymbrium irio, Sisymbrium sp.), Στελλάρια 
(Stellaria media), Βερόνικα (Veronica sp.), Chenopodium murale, Τραχύ βλήτο (Αmaranthus 
retroflexus), Ατρίπλεξ ή Στριγγλόχορτο (Atriplex sp.), Κύπερη (Cyperus esculentus), Άγρια ρόκα 
(Diplotaxis erucoides), Mουχρίτσα (Echinochloa sp.), Xαμομήλι (Matricaria sp.).
Μετρίως ευαίσθητα: Λουβουδιά (Chenopodium album), Kαψέλλα (Capsella bursa – pastoris), 
Aγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Aντράκλα ή Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Aγριοτοματιά 
ή Στύφνος (Solanum nigrum), Τσουκνίδα (Urtica sp.).
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 
εφαρμογής.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η επαναλαμβανόμενη χρήση ζιζανιοκτόνων με τον ίδιο 
τρόπο δράσης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων, 
οδηγώντας σε αδυναμία ελέγχου των πληθυσμών τους. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας συστήνονται τα ακόλουθα: Χρησιμοποιείτε προϊόντα με διαφορετικό τρόπο 
δράσης, σε συνδυασμό με εναλλαγή καλλιεργειών και τεχνικών κατεργασίας (αμειψισπορά, 
όργωμα, ψευδή σπορά, καθυστερημένη σπορά).
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Στον ίδιο αγρό μπορούν 
να σπαρούν/φυτευτούν φυλλώδη λαχανικά μετά από 1 χρόνο και ριζωματώδεις/κονδυλώδεις 
καλλιέργειες μετά από 4 μήνες από την εφαρμογή. Μην σπείρετε φθινοπωρινά σιτηρά ως 
καλλιέργεια αντικατάστασης.
- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το 
ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ  ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Κινέζικο λάχανο, 
κόκκινο λάχανο, λευκό λάχανο, λάχανο savoy, ανοιξιάτικο λάχανο: Δεν ορίζεται λόγω του 
χρόνου εφαρμογής του.
ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε κατά το ½ το ψεκαστικό βυτίο με 
καθαρό νερό. Ανακινείστε τις φιάλες με το σκεύασμα και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα. 
Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού υπό συνεχή ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον 
εξοπλισμό του ψεκασμού καλά. Στραγγίστε τον ψεκαστήρα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη 
δεξαμενή, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια δυο με τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός 
και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΤΟΥ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Προϊόν: Συστήνεται καύση του για δύο (2) δευτερόλεπτα σε ειδικούς 
για το λόγο αυτό καυστήρες και σε θερμοκρασία 1100 °C. Συσκευασίες: Οι συσκευασίες 
ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και 
στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  –  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  : Το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευμένο 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόμενο.
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4ALEDOS*jjgdij+Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Dimethenamid-p/Metazachlor (ντιμεθέναμιντ-πι/μεταζαχλόρ)
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση:
Dimethenamid-p 20% β/ο (χημική ομάδα: χλωροακεταμίδια)
Metazachlor 20% β/ο (χημική ομάδα: χλωροακεταμίδια)
Βοηθητικές ουσίες 60,33% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 

στις αναπνευστικές οδούς.
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
• Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν.
• Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το 

χώρο εργασίας.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• Ξεπλύντε το στόμα. Πιείτε 200-300 ml νερό.
• ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
• Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε 

τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε.

• Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 

γιατρό.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/

Επισκεφθείτε γιατρό.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

Dimethenamid-p/Metazachlor (ντιμεθέναμιντ-πι/μεταζαχλόρ)
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Το Springbok®  εφαρμόζεται 
σε διάφορα λαχανικά μετά τη 
μεταφύτευσή τους, για την 

καταπολέμηση αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων.

Αρ. Αδείας: 70355/17-10-2019

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, 
www.basf-agro.gr

Springbok® 20/20 EC
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