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Fluometuron (χημική ομάδα: Παράγωγα ουρίας)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70307/18.01.2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Fluometuron 50 % β/o
Βοηθητικές ουσίες: 53,78 % β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για 
την καταπολέμηση ετησίων 
πλατύφυλλων και αγρωστωδών
ζιζανίων στο βαμβάκι.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
ΑDAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Λ. Κηφισίας 44, Κτίριο Γ,
151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 211 120 5570
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49,
Τηλ.: 210 6666612-13   -   www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
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•Επιβλαβές
   σε περίπτωση 
   κατάποσης.
•ΎΎποπτο 
   για πρόκληση 
   καρκίνου.
•Τοξικό για τους 
   υδρόβιους 
   οργανισμούς, 
   με μακροχρόνιες 
   επιπτώσεις.

GROUP HERBICIDE5
UFI: D5RY-90PU-C00G-P53J
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ORLANDOTM50 SC

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές 
οδηγίες πριν από τη χρήση. •Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα. 
•Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. •Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. •«Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για μάτια και πρόσωπο, 
γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε 
γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή».  •«Συνιστάται η 
εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα». •«Σε περίπτωση επανεισόδου 
στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και 
μπότες». •Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα 
στον καθαρό αέρα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

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

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας
5 μέτρων από μη γεωργική γη.

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

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων 
και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και 
δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει την φωτοσύνθεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά-
αμέσως μετά την σπορά. Η εφαρμογή να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm 
(45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιομέτρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 
σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 
νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα ζιζανιοκτόνα PENDIGAN 33 EC, ACTIVUS 33 EC και ORIENT 33 EC.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι: Για Ετήσια, πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: α) 200-400 κ.εκ.
σκ./στρ με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτ./στρ. Χρόνος εφαρμογής: Προσπαρτικά με ενσωμάτωση. 
1 εφαρμογή. β)  200-400 κ.εκ.σκ./στρ με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτ./στρ. Χρόνος εφαρμογής: 
Προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά. 1 εφαρμογή
Παρατηρήσεις: 1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά 
εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη. 2. Η προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται 
για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή. 3. Σε 
7-10 μέρες από την προφυτρωτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. 
νερό/στρ. ώστε να ενεργοποιηθεί το fluometuron. 4. Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη. 5. 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Eυαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα. Ευαίσθητα πλατύφυλλα 
ζιζάνια: Βλήτα, Αγριοβαμβακιά*, Λουβουδιές, Τάτουλας, Χαμομήλι, Ηλιοτρόπιο*, Αγριοπιπεριά, 
Πολυκόμπι, Αντράκλα, Λάπαθο, Μαρτιάκος, Άγριο σινάπι, Αγριοντοματιά, Ζωχοί, Αγριομελιτζάνα*, 
Τριβόλι, Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Χρωζοφόρα, Σετάριες, Δωδεκάνθι, *Καταπολεμούνται καλύτερα 
με τη μεγάλη δόση. 6. Για την καταπολέμηση και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων το Orlando 50 SC μπορεί 
να συνδυαστεί με Pendigan 33 EC, Activus 33 EC ή Orient 33 EC.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι: Για Ετήσια, πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 300+100 κ.εκ.σκ./
στρ με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτ./στρ. Χρόνος εφαρμογής και τρόπος εφαρμογής: Σπαστή εφαρμογή:  
1) Προσπαρτικά με ενσωμάτωση και 2) Προφυτρωτικά. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Μουχρίτσα, Βλήτα, Λουβουδιές, Τάτουλας, Αγριοντοματιά, Αγριομελιτζάνα.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Βαμβάκι: Δεν εφαρμόζεται, καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.
Φυτοτοξικότητα: Είναι εκλεκτικό στο βαμβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας υιοθετήστε εναλλακτικές 
πρακτικές αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικές) όπου είναι εφικτό ή κάνετε 
εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: •σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης 
καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, 
στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι. •σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 
μήνες από την εφαρμογή του και μετά από βαθύ όργωμα. •της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων 
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά 
το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό. 
Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα 
κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από ηλιακό φως. Σε 
αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.


