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® = Σήμα κατατεθέν της Luxembourg
4AOBISP*aecfef+Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Potassium phosphonates (ποτάσιουμ φοσφονέιτς)
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Εγγυημένη σύνθεση:
Potassium phosphonates 51.7% β/ο (χημική ομάδα phosphonates)
Βοηθητικές ουσίες 48.3% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•  Μπορεί  να  προκαλέσει  μακροχρόνιες  επιπτώσεις  στους 
υδρόβιους οργανισμούς.

•  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.

•  Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια  και  προστατευτικά 
ενδύματα.

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:  Καλέστε  αμέσως  το  ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

•  Ξεπλύνετε το στόμα.
•  Καλέστε  το  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ  ή  ένα  γιατρό,  εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία.

•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
νερό και σαπούνι.

•  Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/
Επισκεφτείτε γιατρό.

•  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.

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

 

Περιεχόμενο: 

1 λίτρo

Potassium phosphonates (ποτάσιουμ φοσφονέιτς)
Πυκνό Διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο 
που ανήκει στη χημική 

ομάδα των phosphonates.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Ξεπλύνετε το στόμα.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
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.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Αμπέλι  (επιτραπέζιο  και  οινοποιήσιμο)  –  Περονόσπορος  (Plasmopara viticola). Συστήνονται 
προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα 
χρησιμοποιείται στα στάδια από το 6ο φύλλο μέχρι το στάδιο πριν το κλείσιμο της σταφυλής. Δόση: 
300-400 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού(1). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/
στρέμμα. Η μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα είναι 400 κ.εκ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 5.
Σπανάκι (χρήση ήσσονος σημασίας)(4) – Περονόσπορος (Peronospora farinosa var. spinaceae). 
Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα 
χρησιμοποιείται στα στάδια από τo 2o φύλλο μέχρι το στάδιο σχηματισμού του τυπικού μεγέθους της 
κεφαλής (ΒΒCH 12-49). Δόση: 106 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 
λίτρα ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
Μελιτζάνα (χρήση ήσσονος σημασίας)(4) - Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερνάρια 
(Alternaria solani). Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών μεταξύ των 
εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο που το 10% των καρπών παρουσιάζει τον τυπικό 
χρωματισμό της ποικιλίας (ΒΒCH 81). Δόση: 437 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-50 λίτρα ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5.
Βατόμουρα, Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα), Μύρτιλλα, Μύρτιλλα μακρόκαρπα, Φραγκοστάφυλα 
(κόκκινα,  μαύρα  ή  άσπρα),  Φραγκοστάφυλα  (κόκκινα,  πράσινα,  ή  κίτρινα)  (χρήση ήσσονος 
σημασίας)(4) -  Περονόσπορος  (Phytophthora sp.). Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με 
μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται από το στάδιο 
φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (ΒΒCH 51-81). Δόση: 546 κ.εκ. σκευάσματος 
ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 3.
Kαλλωπιστικά  Φυτά  (χρήση ήσσονος σημασίας)(4)  ,(5) -  Περονόσπορος  (Peronospora sparsa, 
Plasmopara halstedii). Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών μεταξύ των 
εφαρμογών. Δόση: 300 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-50 λίτρα ανά 
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.
Παρατηρήσεις:
1. Συνιστάται ο συνδυασμός του LBG-01F34® με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα επαφής δραστικής ουσίας 

mancozeb, folpet για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά μετά την άνθηση ή 
όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνεται 
να γίνεται χρήση της ελάχιστης δόσης (300 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα) με μεσοδιάστημα 12-14 
ημερών, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

2. Σε περίπτωση ανάμειξης να ακολουθείται ο μακρύτερος χρόνος επέμβασης πριν από τη συγκομιδή 
και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των 
σκευασμάτων.

3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται 
οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

4. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στο σπανάκι, στη μελιτζάνα, στα βατόμουρα, στα 
μύρτιλλα, στα σμέουρα, στα φραγκοστάφυλα και στα ανθοκομικά φυτά από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν 
φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα 
από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη 
του χρήστη.

5. Δεδομένου ότι στα καλλωπιστικά φυτά υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά επίπεδα 
ευαισθησίας, συνιστάται πριν από τη χρήση να διεξαχθούν δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρό αριθμό 
φυτών.

6. Οι αναφερόμενες δόσεις έχουν υπολογιστεί σε potassium phosphonates.
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ,  ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ  ΥΠΟ  ΤΙΣ  ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΟ  ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  Ή  ΝΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 1) Να μην εφαρμόζεται το 
σκεύασμα, εάν στην καλλιέργεια έχει γίνει χρήση ελαιούχου σκευάσματος, διότι παρεμποδίζει την 
εισχώρηση του σκευάσματος στο φυτό. 2) Διαχείριση ανθεκτικότητας: Μπορεί να χρησιμοποιείται 
προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο 
δράσης.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα τα οποία περιέχουν 
άζωτο (νιτρικό και αμμωνιακό). Να μην γίνεται ανάμειξη με ελαιούχα σκευάσματα.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι, Σπανάκι, Βατόμουρα, Μύρτιλλα, Σμέουρα, 
Φραγκοστάφυλα (όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης): 14 ημέρες, Μελιτζάνα: 3 ημέρες, 
Καλλωπιστικά: Μη εφαρμόσιμο.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το βυτίο 
με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. 
Συμπληρώστε το βυτίο με νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο 
σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και 
όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) 
φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός καθαρισμός να γίνεται με διάλυμα σόδας ή απορρυπαντικό.
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΤΟΥ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει 
σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος καλά αεριζόμενο.
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