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4ALEDOS*gdfgga+
® = Σήμα κατατεθέν BASF

Εγγυημένη σύνθεση:
pyraclostrobin 6.7% β/β (ομάδα μεθοξυκαρβαμιδικά 
(Qols))
dimethomorph 12% β/β (ομάδα μορφολινικά)
Βοηθητικές ουσίες: 81.1% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό με άφθονο 

νερό και σαπούνι.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Kαλέστε αμέσως 

το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία.

• Ξεπλύνετε το στόμα.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 

άφθονο νερό και σαπούνι.
• «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».
Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60245/23-12-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αριθμός Παρτίδας: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Λήξης: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Cabrio® Team 6.7/12 WG

Περιεχόμενο: 

0,3 κιλά

Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπίν/ντιμεθομόρφ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Μυκητοκτόνο μίγμα των 
δραστικών ουσιών pyraclostrobin 

και dimethomorph, για την 
καταπολέμηση του Ωιδίου και του 

Περονόσπορου στο Αμπέλι.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Να φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη και τη φόρτωση.
• Να μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές/καλλιέργειες πριν στεγνώσει 

εντελώς το ψεκαστικό υγρό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γενικές οδηγίες: Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και το ρουχισµό. 
Αφαιρέστε το ρουχισμό που ήρθε σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και πλύνετέ τον 
πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.
Εάν εμφανιστούν δυσκολίες: Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε τον περιέκτη, την 
ετικέτα και/ή το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στο γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Kαλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙAΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεµο, 
αποµακρύνετέ τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε αµέσως τα µάτια που έχουν 
επηρεαστεί κάτω από τρεχούµενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και να 
ζητείται συµβουλή ειδικού οφθαλµίατρου.
Γιατροί - Αντίδοτο:
Αγωγή: Να γίνεται συµπτωµατική αγωγή (απολύµανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν 
είναι γνωστό συγκεκριµένο αντίδοτο.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα.

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin, που ανήκει στην ομάδα των QoIs 
(μεθoξυκαρβαμιδικά), παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo 
του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική 
και διελασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph, που ανήκει στην ομάδα των 
μορφολινικών, δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και 
εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΜΠΕΛΙ: Για την καταπολέμηση του Ωιδίου (Uncinula 
necator) και του Περονόσπορου (Plasmopara viticola) συνιστάται δόση 150 
γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Πραγματοποιήστε προληπτικές 
εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και επανάληψη ανά 
12-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων.
• Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει 

γίνει εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
• Εφαρμόστε το Cabrio® Team 6.7/12 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 

των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
• Εφαρμόστε το Cabrio® Team 6.7/12 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων 

ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι επιτραπέζιο: 48 ημέρες, 
Αμπέλι οινοποιήσιμο: 35 ημέρες.
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 την διάρκεια 
του ψεκασμού.
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 σαν επικίνδυνα απόβλητα.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής 
του.
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