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4AOBISP*afffhg+Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση:
boscalid: 25.2% β/β (ομάδα καρβοξαμιδικά)
pyraclostrobin: 12.8% β/β (ομάδα Qol 
παρεμποδιστές)
Βοηθητικές ουσίες: 60.6%

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 
ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι 

μετά το χειρισμό.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν.
• Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
• Ξεπλύνετε το στόμα.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως 
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 

0,5 κιλό

boscalid (μποσκαλίντ) + pyraclostrobin (πυρακλοστρομπίν)
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση 
του φουζικλάδιου και του ωιδίου σε 
μήλα και του φουζικλάδιου και της 
καστανής κηλίδωσης σε αχλάδια, με 
προληπτική και θεραπευτική δράση.

Αρ. Άδειας: 60218/30-10-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, 
www.basf-agro.gr

Bellis® 25.2/12.8 WG
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Document size: 230x145 mm (width x height)
Gross size: 275x145 mm (width x height)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει 
τελείως το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε  περίπτωση  επαφής  με  το  δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρατέ 
τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 
άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν 
συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από 
στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήνετε 

αψέκαστη μία ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Bellis® 25.2/12.8 WG είναι μυκητοκτόνο μίγμα της 
δ.ο. boscalid (ομάδα καρβοξαμιδικά) και της δ.ο. pyraclostrobin (ομάδα 
QoI παρεμποδιστές). Παρεμποδίζει την αύξηση του μυκηλίου, καθώς 
και την παραγωγή και βλάστηση των κονιδίων. Σε βιοχημικό επίπεδο, 
το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo 
του συμπλόκου ΙΙΙ του κυτοχρωμικού υποστρώματος και εμφανίζει 
διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid επίσης παρεμποδίζει την κυτταρική 
αναπνοή αλλά στο επίπεδο του συμπλόκου ΙΙ.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμoί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας 
μέχρις απoρρoής.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΜΗΛΙΑ για φουζικλάδιο (Venturia inaequalis), ωίδιο (Podosphaera 
leucotricha) και ΑΧΛΑΔΙΑ για φουζικλάδιο (Venturia pyrina), καστανή 
κηλίδωση (Stemphylium vesicarium). Κάνετε προληπτικές εφαρμογές 

όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών και 
επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να 
ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Δόση: 
53-80 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος  αριθμός  εφαρμογών  ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται 
με τη μικρότερη δόση ανά 100 λίτρα νερό. Σε κάθε περίπτωση η δόση 
σκευάσματος στο στρέμμα να είναι 80 γρ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
• Εφαρμόστε το Bellis® 25.2/12.8 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης των ασθενειών και μην στηρίζεστε στις θεραπευτικές 
ιδιότητες αυτού του μυκητοκτόνου.

• Εφαρμόστε το Bellis® 25.2/12.8 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα 
άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι 
τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 
υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε 
την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ  ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 7 
ημέρες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα 
με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι συσκευασίες ξεπλένονται με 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 
υγρό) και στη συνέχεια, τα υλικά συσκευασίας, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων.
ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  –  ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό 
σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και 
ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 
από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.
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