
® Σήμα Κατατεθέν BASF GR 1075

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
 ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
 ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 
 μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Πλύνετε τα μέσα προστασίας και μηχανήματα 
 εφαρμογής σχολαστικά μετά το χειρισμό.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
 χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
 προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
 προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
• ΣE 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 δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός 
 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 70062/17‑12‑2013

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
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Arrat®
 25/50 WG

Tritosulfuron / Dicamba (Τριτοσούλφουρον/Ντικάμπα)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση: Tritosulfuron 25% β/β (σουλφονυλουρίες)
 Dicamba 50% β/β (βενζοϊκά παράγωγα)
 Βοηθητικές ουσίες 9.3 % β/β

Το Arrat® καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια, 
μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες του σιταριού (μαλακό 

και σκληρό) και κριθαριού.

Περιεχόμενο: 200 γραμ.

KATOXOΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: BASF SE, Γερμανία
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



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο και 
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε 
άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με 
άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να 
έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‑77.93.777

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Arrat® 25/50 WG είναι μίγμα δύο διασυστηματικών 
ζιζανιοκτόνων, με δράση από φυλλώματος και από τις ρίζες. Το tritosulfuron 
με δράση στη βιοσύνθεση του οξυκογαλακτικού στη βιοσύνθεση των 
αμινοξέων και του dicamba που ανήκει στα παράγωγα του βενζοϊκού οξέος 
με ορμονική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμοί καλύψεως. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ: ΣΙΤΑΡΙ (μαλακό και σκληρό), ΚΡΙΘΑΡΙ.
Ευαίσθητα ζιζάνια: Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Μεγαλόκαρπη 
Κολλητσίδα (Galium aparine), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), 
Αναρριχώμενο Πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus), Καπνόχορτο (Fumaria 
officinalis), Ανθεμίδα (Anthemis arvensis), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), 
Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis), Ήμερο 
Σινάπι (Sinapis alba), Στελλάρια (Stellaria media), Ρανούγκουλος (Ranunculus 
repens), Σειληνοί (Silene sp.), Γαλέοψη (Galeopsis segetum), Καψέλα 
(Capsela bursa-pastoris).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Βερόνικα (Veronica persica,Veronica 
hederifolia), Ζωχός κοινός (Sonchus oleraceus).
Δόση: 15 – 20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα.
Εφαρμογή από την έναρξη, ως και το τέλος του αδερφώματος της 
καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2 – 4 φύλλων.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 25 – 40 λίτρα/στρέμμα.



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη 
ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την 
υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας υπό ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα 
του ψεκαστικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες 
ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό 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.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ‑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενo. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό 
για δύο (2) χρόνια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της 

πυκνότητας των ζιζανίων.
• Σε όλες τις περιπτώσεις συνιστάται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού 

DASH HC στη δόση των 50 κ.εκ./στρέμμα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται για όλες τις 
καλλιέργειες. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης 
ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και 
να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
– ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Σε 

περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορεί να ακολουθήσει άμεσα 
σπορά σιτηρών και καλαμποκιού.

– ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Κατάλληλα γάντια, 
μακρύ παντελόνι και ανθεκτικά υποδήματα πρέπει να φορεθούν σε 
περίπτωση που ο εργαζόμενος εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τον 
ψεκασμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Arrat®
 25/50 WG

Tritosulfuron / Dicamba (Τριτοσούλφουρον/Ντικάμπα)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση: Tritosulfuron 25% β/β (σουλφονυλουρίες)
 Dicamba 50% β/β (βενζοϊκά παράγωγα)
 Βοηθητικές ουσίες 9.3 % β/β

Το Arrat® καταπολεμά πλατύφυλλα ζιζάνια, 
μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες του σιταριού (μαλακό 

και σκληρό) και κριθαριού.

Περιεχόμενο: 200 γραμ.

® Σήμα Κατατεθέν BASF GR 1075

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
 ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
 ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 
 μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Πλύνετε τα μέσα προστασίας και μηχανήματα 
 εφαρμογής σχολαστικά μετά το χειρισμό.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
 χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
 προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
 προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
• ΣE 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 δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός 
 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 70062/17‑12‑2013

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

4 0 1 4 3 4 8 5 2 4 5 7 5

KATOXOΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: BASF SE, Γερμανία
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


