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Basagran 48 SL
®

Bentazone (μπενταζόν)
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
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Εγγυημένη σύνθεση: 	 bentazone 48% β/ο,
(ως άλας νατρίου του bentazone 49,8% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 56,4% β/β.

Εκλεκτικό, μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο επαφής
για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και
κυπεροειδών στα φασόλια, μπιζέλια (αρακάς),
ρύζι και γκαζόν.
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Περιεχόμενο:

1 λίτρo

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
πρόσωπο.
Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό,
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Ξεπλύνετε το στόμα.
«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 7223 / 7.11.2006

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
4 014348

200
ml

® Σήμα κατατεθέν της BASF

666282

81116818 GR 1047

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε
να ξεπλένετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό,
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον
καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται θεραπεία συμπτωματική.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‑77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Συστήνονται ψεκασμοί καλύψεως στις εξής καλλιέργειες:
Φασόλια, Μπιζέλια (Αρακάς): Μία εφαρμογή από το δεύτερο πραγματικό φύλλο μέχρι
και το πέμπτο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας.
Ρύζι: Μία εφαρμογή από το δεύτερο φύλλο μέχρι και το τέλος του αδελφώματος του
ρυζιού. Πριν την εφαρμογή χαμηλώνουμε την στάθμη του νερού στα τηγάνια, έτσι ώστε τα
ζιζάνια να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα. Διατηρούμε την στάθμη χαμηλά για
δύο ημέρες μετά την εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε
νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.
Γκαζόν: Σε νέα φυτεία, μία εφαρμογή από το δεύτερο φύλλο μέχρι και το πέμπτο φύλλο
της καλλιέργειας. Σε εγκατεστημένη φυτεία, μία εφαρμογή σε οποιοδήποτε στάδιο της
καλλιέργειας.
Ευαίσθητα ζιζάνια:
– Οικογένεια Cyperaceae: Κίτρινη Κύπερη, Μοσχοκύπερη, Σκίρπος.
– Πλατύφυλλα: Πεντάνευρο, Άγριο σινάπι, Βούτομο, Αγριομελιτζάνα, Τάτουλας,
Σπεργούλα, Ραπανίδα, Αγριομπαμπακιά, Αντράκλα, Αναγαλλίδα, Ζωχός, Ρανούγκουλος,
Λινδέρνια.
Μέτρια Ευαίσθητα ζιζάνια:
– Πλατύφυλλα: Βλήτα, Ιπόμαια, Παπαρούνα, Δωδεκάνθι, Πολυκόμπι.
Δόσεις: 250 – 300 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα, ανάλογα με το είδος και το στάδιο
ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μεγαλύτερη δόση αντιστοιχεί στα μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια ή
σε μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 – 40 λίτρα
ανά στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή
για 5 – 6 ώρες μετά την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2 – 3 μέρες πριν την
εφαρμογή.
• Μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές,
ξηρασία, χαλάζι ή ασθένειες και έντομα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
• Κάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα
των ψυχανθών χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε ήδη δοκιμασμένες ποικιλίες φασολιών, διαφορετικά
να γίνεται πρώτα δοκιμή σε μικρή έκταση.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Φασόλια, Μπιζέλια (Αρακάς): 49 ημέρες.
Ρύζι: 56 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού υγρού μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την
απαραίτητη ποσότητα του σκευάσματος. Ξεπλύντε τα άδεια δοχεία του φαρμάκου με
άφθονο νερό και ρίξτε τα υπολείμματα στο ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο
απαιτούμενο νερό ανακατεύοντας. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, το ψεκαστικό υγρό
πρέπει να είναι υπό συνεχή ανάδευση. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό για τον
ψεκασμό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς
καυστήρες για αγροχημικά. Και για τα δύο να ακολουθούνται πάντα οι υπάρχοντες εθνικοί
κανονισμοί και η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική
σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, σε κανονικές
θερμοκρασίες, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ml
800

Basagran 48 SL
®

Bentazone (μπενταζόν)
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•
•
•
•
•
•

700

600

Εγγυημένη σύνθεση: 	 bentazone 48% β/ο,
(ως άλας νατρίου του bentazone 49,8% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 56,4% β/β.

Εκλεκτικό, μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο επαφής
για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και
κυπεροειδών στα φασόλια, μπιζέλια (αρακάς),
ρύζι και γκαζόν.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500

400

300

Περιεχόμενο:

1 λίτρo

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
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Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
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