
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
• Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

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

ZΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟZΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Εγγυημένη σύνθεση: Glyphosate (οξύ) 45% β/ο 

(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 68,1% β/ο) 
βοηθητικές ουσίες 60,48% β/β

Αρ. Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (YAAT): 70147  
Ημ/νία Εγκρισης: 27/1/2016

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο  
για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών 

(αγρωστωδών, πλατύφυλλων 
ζιζανίων).

HELOSATE PLUS 450 SL
Glyphosate (Γκλαϊφοζέιτ)  Πυκνό διάλυμα (SL)

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής σκευάσματος: HELM AG,  
Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, GERMANY 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υπεύθυνος για τη τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας: ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ  
(Βοιωτία), 80ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας, Δήμου Θηβαίων 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε 
τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 
Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε 
γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα 
βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε 
οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το 
στόμα με νερό και χορηγείστε μεγάλες ποσότητες νερού.  Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα 
εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 

Ημερομηνία παραγωγής (Prod. Date):  
Αριθμός παρτίδας (Lot No.):
Αναγράφονται επί της συσκευασίας



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων 
και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά), Ακρόδρυα 
(Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Φιστικιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), 
Πυρηνόκαρπα (Βερυκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά), Αμπέλι 
(επιτραπέζια & οινοποιήσιμα), Ελιά: με κατευθυνόμενο ψεκασμό (όγκος ψεκαστικού υγρού: 
10-40 λίτρα/στρ.) όταν τα ζιζάνια έχουν ύψος 10-20 εκατ. και μέχρι το τέλος της άνθησης των 
ζιζανίων (στα Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Πυρηνόκαρπα και Αμπέλι, η εφαρμογή να γίνεται πριν 
το τέλος της άνθησης της καλλιέργειας) για α) Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση 320 κ.εκ./
στρ. για Αιματόχορτο, Κοινή Πόα, με δόση 400 κ.εκ./στρ. για Μουχρίτσα, Λεπτή Ήρα, με 
δόση 480 κ.εκ./στρ. για Πολύανθη Ήρα, Αγριοβρώμη, Αγριοκρίθαρο.  β) Ετήσια και δι-
ετή πλατύφυλλα ζιζάνια με δόση 320 κ.εκ./στρ. για Καλεντούλα, Δωδεκάνθι, Στελλάρια, 
Diplotaxis Erucoides, Τραχύ βλήτο, Ζωχό, Αγριοτοματιά/Στύφνο, Αγριομελιτζάνα, με 
δόση 400 κ.εκ./στρ. για Βερόνικα, Λουβουδιά, Πικραλίδα, Καπνόχορτο, Άγριο Σινάπι, με 
δόση 480 κ.εκ./στρ. για Μαρτιάκο, Αναγαλλίδα, Γεράνια, Καψέλα, Πορφυρό Λάμιο, Μολό-
χα, Κόνυζα, Picris echioides. γ) Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) με δόση 
400 κ.εκ./στρ. για Τραχεία Λειβαδοπόα, με δόση 480 κ.εκ./στρ. για Πολυετή Ζωχό, Μπέλλα, 
Κεράστιο, Κίρσιο, Οξαλίδα, Πεντάνευρο, Ρανούνκουλο, με δόση 640 κ.εκ./στρ. για Περι-
κοκλάδα, Αγριοράδικο, Αγριάδα, Μεγάλο Λάπαθο, Πολυετή Τσουκνίδα, Bidens aurea. 
Εκτάσεις πριν την εγκατάσταση ανοιξιάτικων καλλιεργειών: με κατευθυνόμενο ψεκασμό 
(όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-20 λίτρα/στρ.) μετά τη συγκομιδή και πριν τη σπορά και μέχρι το 
τέλος της άνθησης των ζιζανίων για α) Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση 240 κ.εκ./στρ. για 
Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη, Πολύανθη Ήρα, Κοινή Πόα, Αιματόχορτο.  β) Ετήσια και 
διετή πλατύφυλλα ζιζάνια με δόση 240 κ.εκ./στρ. για Γλυστρίδα/Αντράκλα, Αγριοτοματιά/
Στύφνο, με δόση 400 κ.εκ./στρ. για Αναρριχώμενο Πολύγωνο, Πολυκόμπι, Λουβουδιά, 
Σκαρολάχανο, Κοινό Χαμομήλι, Αγριοπιπεριά, Βερόνικα. γ) Πολυετή ζιζάνια (αγρω-
στώδη και πλατύφυλλα) με δόση 400 κ.εκ./στρ. για Αγριοράδικο, Έλυμο, Αγριότευτλο, 
με δόση 480 κ.εκ./στρ. για Περικοκλάδα. Εκτάσεις πριν την εγκατάσταση χειμερινών 
καλλιεργειών: με κατευθυνόμενο ψεκασμό (όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-20 λίτρα/στρ.) μετά 
τη συγκομιδή και πριν τη σπορά και μέχρι το τέλος της άνθησης των ζιζανίων για α) Ετήσια 
αγρωστώδη ζιζάνια με δόση 320 κ.εκ./στρ. για Κοινή Πόα, με δόση 400 κ.εκ./στρ. για Σιτάρια. 
β) Ετήσια και διετή πλατύφυλλα ζιζάνια με δόση 240 κ.εκ./στρ. για Στελλάρια, με δόση 
400 κ.εκ./στρ. για Αγριοτοματιά/Στύφνο, Τραχύ Ζωχό, Ελαιοκράμβες. γ) Πολυετή ζιζάνια 
(αγρωστώδη και πλατύφυλλα) με δόση 400 κ.εκ./στρ. για Έλυμο, με δόση 560 κ.εκ./στρ. για 
Κίρσιο, Περικοκλάδα, Αγριάδα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: •Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων 
πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύμα-
τος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο 
ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τέταρτο (4ο) έτος 
από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.•Για εφαρμογή σε εκτάσεις 
πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, πρέπει να μεσολαβεί ένα μεσοδιάστημα τεσσάρων (4) 
ημερών από τον ψεκασμό μέχρι την άροση του εδάφους.•Στην περίπτωση συγκομιδής της Ελιάς 
στο έδαφος (και όχι στο δένδρο), η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση καθορίζεται στα 480 κ.εκ./στρ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:•Να εφαρμόζονται εναλλακτικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι 
δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για 
την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη δραστική ουσία glyphosate.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μεταξύ εφαρμογής και•σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν: τριάντα (30) ημέρες.•της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: να μην επιτρέπεται 
η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 10-40 λί-

τρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με 
το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν 
συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζoυμε τo δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του 
σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιεί-
τε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυ-
τίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη 
συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  Τα υλικά συσκευασίας ξε-
πλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 
υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στην ετικέτα του.
Προφυλάξεις για τους χειριστές: •Κατά την διάρκεια της ανάμιξης / φόρτωσης: Γάντια από 
νιτρίλιο (ΕΝ 374-3), ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/βαμβάκι 35% με βάρος 
230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, μερικό εξοπλισμό ατομικής προ-
στασίας (ΕΡΙ) (μπλούζα) κατηγορίας ΙΙΙ και τύπου ΡΒ (3) ο οποίος σαν φοριέται από πάνω από 
την ολόσωμη φόρμα που προαναφέρθηκε, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3), προστατευτικά 
γυαλιά (ΕΝ 166). •Κατά την διάρκεια της εφαρμογής: Ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 
65%/βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, 
προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3). Εφόσον πραγματοποιείται εφαρμογή με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: 
Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) μιας χρήσεως κατά την διάρκεια της εφαρμογής και σε περίπτωση 
παρέμβασης επί του υλικού κατά την φάση του ψεκασμού. Εφόσον πραγματοποιείται εφαρμογή με 
τρακτέρ με καμπίνα: Τα γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) μιας χρήσεως δεν είναι απαραίτητα παρά μόνο 
κατά την παρέμβαση επί του εξοπλισμού του ψεκασμού. Στην περίπτωση αυτή, τα γάντια δεν πρέ-
πει να φοριούνται παρά μόνο στο εξωτερικό της καμπίνας και πρέπει να αποθηκεύονται κατόπιν 
της χρήσης στο εξωτερικό της καμπίνας. Εφόσον η εφαρμογή πραγματοποιείται με φορητό ψεκαστήρα 
πλάτης ή με ακροφύσιο το οποία κρατείται στο χέρι: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374- 3) επαναχρησιμοποι-
ούμενα, αδιαπέραστος ρουχισμός, μπλούζα με μακριά μανίκια η οποία να συμμορφώνεται προς 
τους πιστοποιημένους κανονισμούς της κατηγορίας ΙΙΙ και του τύπου ΡΒ 3, ο οποίος να φοριέται 
από πάνω από την ολόσωμη φόρμα. •Κατά την διάρκεια του καθαρισμού του εξοπλισμού του 
ψεκασμού: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3), ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/
βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, μερικός 
εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΡΙ) (μπλούζα) κατηγορίας ΙΙΙ και τύπου ΡΒ (3) ο οποίος φο-
ριέται από πάνω από την ολόσωμη φόρμα που προαναφέρθηκε, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 
832-3), προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166).
Ειδικές φράσεις για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν:•Μη ρυπαίνετε τα νερά με το 
σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά
νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκ-
μεταλλεύσεις και τους δρόμους).•Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.•Για να προστατέψετε τα 
μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη 
γεωργική γη, όταν χρησιμοποιείται η δόση των 640 κ.εκ./στρ.•Για να προστατέψετε τα μη στοχευ-
όμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη: 20 μέτρων για 
δόσεις 480 και 640 κ.εκ./στρ., 5 μέτρων για δόσεις 240 και 320 κ.εκ./στρ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλοειδή: 28 ημέρες, Ελιά: 21 ημέρες, 
Εσπεριδοειδή/Ακρόδρυα/Πυρηνόκαρπα/Αμπέλι: πριν το τέλος της άνθησης, Εκτάσεις πριν 
την αγκατάσταση της καλλιέργειας: δεν εφαρμόζεται.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική 
κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.


