
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
- ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:  Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
χρήσεως της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.
- ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Α) Αγκινάρες, ραδίκι, μαρούλι, σκα-
ρόλα: κανένα. Β) Ψυχανθή, καλαμπόκι, σόργο, καρότο, πατάτα, σέλινο, φράουλα, βαμβάκι: 5 μήνες. Γ) Ζα-
χαρότευτλα, σπανάκι, κολοκυνθοειδή, λάχανο, ελαιοκράμβη, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα: 
8 μήνες. Δ) Σιτηρά, αγρωστώδη για βοσκή, γρασίδια: 12 μήνες. 
Το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί KERB FLO 400 SC πρέπει να οργωθεί σε βάθος 15 εκ. πριν να σπα-
ρεί με σιτηρά, αγρωστώδη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν αναφέρεται παραπάνω. Οι παραπάνω 
χρόνοι είναι οι μέγιστοι που απαιτούνται. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να μειωθεί σε θερμά κλίματα καθώς και 
όταν χρησιμοποιούνται οι χαμηλές δόσεις εφαρμογής.
- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκα-
στικό υγρό.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
1) Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδα-
κινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά), Αμπέλι, Ραδίκι, Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη, Καλλωπιστικά δέντρα και 
θάμνοι : Μη εφαρμόσιμο, 2) Μπρόκολο, Λάχανο Κουνουπίδι, Αγκινάρα: 60 ημέρες, 3) Φασολάκια νωπά, Φα-
κή : 90 ημέρες, 4) Μαρούλι, Αντίδι : 28 ημέρες, 5) Άγρια αγκινάρα : 120 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας 
την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣ-
ΚΕΥΑΣΙΑΣ :
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 προηγουμέ-
νως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανά-
κτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ :
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν απο-
θηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
«Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκαστήρες πλάτης»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμέ-
να ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε 
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε/Επισκε-
φτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λε-
πτά. Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ:  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤA ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά 
προφυτρωτικά επιφανειακά ή αμέσως μετά τη μεταφύτευση. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ
Εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της Κουσκούτας, καθώς και ετήσιων αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων*.
1.  ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυ-

δωνιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά), ΑΜΠΕ-
ΛΙ: Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 187,5 κ.εκ. 
σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

2.  ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ: Εφαρμόζεται α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, β) 
αμέσως μετά τη μεταφύτευση.  Δόση: 250 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστι-
κού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

3.  ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ: Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετα-
σπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Δόση: 375 κ.εκ. 
σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

4.  ΡΑΔΙΚΙ: Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/
στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

5.  ΑΝΤΙΔΙ: Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτι-
κά επιφανειακά. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-
40 λίτρα/στρέμμα.

6.  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ, ΦΑΚΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ: Εφαρμόζεται α) προσπαρτικά με ενσωμά-
τωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευάσματος/
στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

7.  ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΑΓΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης 
του βλαστού. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 
λίτρα/στρέμμα.

8.  ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Εφαρμόζεται μετά το στάδιο των 2-4 φύλλων. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευ-
άσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

9.  ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ: Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 
50% της επιφάνειας του εδάφους. Δόση: 375 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
Πλατύφυλλα: Κουσκούτα (Cuscuta spp.), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Αγριοπιπε-
ριά (P. Persicaria), Λουβουδιά (Chenopodium album), Βερόνικα (Veronica spp.), Αντρά-
κλα (Portulaca oleracea).
Αγρωστώδη: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-
galli), Κοινή πόα (Poa annua).
1.  Στα φυλλώδη λαχανικά για την καταπολέμηση της κουσκούτας, η δόση μπορεί να αυξη-

θεί έως τα 500 κ.εκ./στρέμμα.
2.  Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώ-

νες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος KERB 
FLO 400 SC. 

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και 
μετακινείται αποπλαστικά. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην 
παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα 

την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Dow AgroSciences B.V., Ιταλία.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: 
Dow AgroSciences Export S.A.S., Γαλλία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, 
Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
TM Trademark of the Dow Chemical Company (‘Dow’) or any affiliated company of Dow.
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Περιεχόμενο: 600 κ. εκ.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Propyzamide (προπιζαμίντ)   Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: propyzamide 40% β/ο (ομάδα βενζαμίδια)
                                     Βοηθητικές ουσίες 61,85% β/β

ZIZANIOKTONO

400SC

KerbTM Flo 

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Ύποπτο για πρόκληση 
καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρό-
νιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην το χρη-
σιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκ-
θεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟ-
ΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκου-
ραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε/Επισκε-
φτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προ-
σεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσε-
τε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 7956/ 13-4-2011

ΠΡΟΣΟΧΗ


