
Document size: 230x145 mm (width x height)
Gross size: 275x145 mm (width x height)
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4AOBISP*cidafe+Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση:
Boscalid 15% β/ο (ομάδα καρβαμιδικά)
Pyraclostrobin 25% β/ο (ομάδα μεθoξυκαρβαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες  63,87% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
•  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
•  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
•  Περιέχει  1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  και  2-methyl-2H-
isothiazol-3-one.

•  Πολύ  τοξικό  για  τους  υδρόβιους  οργανισμούς,  με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

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

•  Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
•  Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
•  Πλύνετε  τα  προσβεβλημένα  μέρη  του  σώματος  σχολαστικά  μετά  τον 
χειρισμό.

•  Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•  Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο 
εργασίας.

•  Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια/προστατευτικά  ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

•  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
•  Καλέστε  το  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ  ή  έναν  γιατρό  αν  αισθανθείτε 
αδιαθεσία.

•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

•  Βγάλτε  τα  μολυσμένα  ενδύματα  και  πλύνετε  τα  πριν  τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε  με  άφθονο  νερό  και 
σαπούνι. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

•  Εάν  παρατηρηθεί  ερεθισμός  του  δέρματος  ή  εμφανιστεί  εξάνθημα: 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:  Ξεπλύνετε  αμέσως  το  στόμα  και  πιείτε 
200-300 κ.εκ νερό. Kαλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία.

•  Ξεπλύνετε το στόμα.
UFI: NDCP-V2WW-8006-X0M1

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

boscalid (μπόσκαλιντ) + pyraclostrobin (πυρακλοστρομπίν)
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Προστατευτικό και θεραπευτικό 
μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση 
μυκητολογικών ασθενειών στη 
σόγια, στον αρακά, στο λούπινο, 

στο ρεβύθι και στη φακή.

Αρ. Αδείας: 61016/23-02-2021

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

Pictor® Active 15/25 SC
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την 
εφαρμογή. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια. 
Για την προστασία των περιοίκων και των παρευρισκόμενων τηρείτε μία ζώνη προστασίας 3 
μέτρων.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετέ 
τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι: Καλέστε αμέσως 
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε 200-300 κ.εκ. νερό. Καλέστε 
το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 
λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και

άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά
την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του 
συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, 
ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο 
ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα):
ΣΟΓΙΑ: Για Καστανή κηλίδωση (Septoria glycines), Περονόσπορο (Peronospora manshurica), 
Βοτρύτη(2) (Botrytis cinerea)  (χρήση  ήσσονος  σημασίας) και Σκληρωτινίαση(2) (Sclerotinia 
sclerotiorum) (χρήση ήσσονος σημασίας).
ΑΡΑΚΑΣ: Για Ασκοχύτωση (Ascochyta disease) και Βοτρύτη(2)(Botrytis cinerea) (χρήση 
ήσσονος σημασίας).
ΛΟΥΠΙΝΟ(1), ΡΕΒΥΘΙ(1), ΦΑΚΗ(1) (χρήσεις ήσσονος σημασίας): Για Ασκοχύτωση (Ascochyta sp.) 
και Βοτρύτη (Botrytis cinerea).
Για όλες τις καλλιέργειες κάνετε εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη των ασθενειών, από το στάδιο έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών και έως 
ότου οι λοβοί αποκτήσουν το 50% του τελικού τους μήκους (BBCH 51-75). Δόση: 60-100 (Μία 
εφαρμογή με μέγιστη δόση 100 κ.εκ. ή 2 διαδοχικές εφαρμογές με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. η καθεμία). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του λούπινου, του ρεβυθιού και της φακής από τη 
χρήση του σκευάσματος. Για την 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.
(2) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος για το βοτρύτη στη σόγια 
και στον αρακά και για τη σκληρωτινίαση στη σόγια. Για την χρήση του σκευάσματος στις 
καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν 
την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες 
αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις 
εφαρμογής.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σόγια, Αρακάς, Λούπινο, Ρεβύθι, Φακή: Ορίζεται 
από το χρόνο εφαρμογής.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ,  ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ  ΥΠΟ  ΤΙΣ  ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΟ  ΣΚΕΥΑΣΜΑ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  Ή  ΝΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Το σκεύασμα περιέχει 
boscalid, που ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC και pyraclostrobin, που ανήκει στην ομάδα 11 κατά 
FRAC. 
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας, είναι απαραίτητο να τηρούνται αυστηρά 
οι δόσεις και ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
Χρησιμοποιήστε το Pictor® Active σε ένα πρόγραμμα ψεκασμών που περιλαμβάνει εναλλαγές ή/και 
μίγματα με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες, με διαφορετικό τρόπο δράσης. Στην καλλιέργεια της 
σόγιας, συστήνεται να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο 
με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ομάδας των SDHIs (succinate dehydrogenase 
inhibitors, FRAC C2), καθώς και να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι εφαρμογές ανά καλλιεργητική 
περίοδο με μυκητοκτόνα της ομάδας των QoIs (Quinone outside Inhibitors, FRAC 11).
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΈΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 48 ώρες.
ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς 
τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, 
την αντλία και τα ακροφύσια τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και 
τα ίχνη του προϊόντος.
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  –  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα 
διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο 
ξηρό, δροσερό, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40 °C και καλά αεριζόμενο.
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4AOBISP*cidafe+Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση:
Boscalid 15% β/ο (ομάδα καρβαμιδικά)
Pyraclostrobin 25% β/ο (ομάδα μεθoξυκαρβαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες  63,87% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
•  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
•  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
•  Περιέχει  1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  και  2-methyl-2H-
isothiazol-3-one.

•  Πολύ  τοξικό  για  τους  υδρόβιους  οργανισμούς,  με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

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

•  Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
•  Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
•  Πλύνετε  τα  προσβεβλημένα  μέρη  του  σώματος  σχολαστικά  μετά  τον 
χειρισμό.

•  Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•  Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο 
εργασίας.

•  Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια/προστατευτικά  ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

•  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
•  Καλέστε  το  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ  ή  έναν  γιατρό  αν  αισθανθείτε 
αδιαθεσία.

•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

•  Βγάλτε  τα  μολυσμένα  ενδύματα  και  πλύνετε  τα  πριν  τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε  με  άφθονο  νερό  και 
σαπούνι. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

•  Εάν  παρατηρηθεί  ερεθισμός  του  δέρματος  ή  εμφανιστεί  εξάνθημα: 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:  Ξεπλύνετε  αμέσως  το  στόμα  και  πιείτε 
200-300 κ.εκ νερό. Kαλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία.

•  Ξεπλύνετε το στόμα.
UFI: NDCP-V2WW-8006-X0M1

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

boscalid (μπόσκαλιντ) + pyraclostrobin (πυρακλοστρομπίν)
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Προστατευτικό και θεραπευτικό 
μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση 
μυκητολογικών ασθενειών στη 
σόγια, στον αρακά, στο λούπινο, 

στο ρεβύθι και στη φακή.

Αρ. Αδείας: 61016/23-02-2021

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

Pictor® Active 15/25 SC
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