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

Εγγυημένη σύνθεση:
fluxapyroxad 7,5% β/ο (Χημική ομάδα: Καρβοξαμιδικά)
pyraclostrobin 15% β/ο (Χημική ομάδα: Στρομπιλουρίνες)
Bοηθητικές ουσίες 77,64% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•  Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
•  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
•  Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
•  Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
•  Πολύ  τοξικό  για  τους  υδρόβιους  οργανισμούς  με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

•  Περιέχει  propanoic  acid,  2-hydroxy-,  2-ethylhexyl 
ester,  (2S)-(CAS  No.  186817-80-1).  Μπορεί  να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

•  Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
•  Aποφεύγετε  να  αναπνέετε  σκόνη/  αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

•  Πλύνετε  τα  μολυσμένα  μέρη  του  σώματος, 
προσεκτικά μετά το χειρισμό.

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

•  Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια/προστατευτικό 
ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

•  Διάθεση  περιεχομένου/περιέκτη  σύμφωνα  με  την  εθνική 
νομοθεσία.

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

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

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  έκθεσης  ή  πιθανής  έκθεσης:  Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.

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

UFI: V894-Q006-S008-FNS3

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

fluxapyroxad/pyraclostrobin (φλουξαπιροξάντ/
πυρακλόστρομπιν)
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Μυκητοκτόνο μείγμα των 
δραστικών ουσιών fluxapyroxad και 
pyraclostrobin με προστατευτική 

και θεραπευτική δράση

Αρ. Αδείας: 60950/13.04.2020

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

Priaxor® 7.5/15 EC
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Document size: 230x145 mm (width x height)
Gross size: 275x145 mm (width x height)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/φόρτωση και 
εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και 
γάντια.
ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να 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:
10 μέτρων για μονή εφαρμογή σε χειμερινά σιτηρά

5 μέτρων για μονή και διπλή εφαρμογή σε ανοιξιάτικα σιτηρά και διπλή εφαρμογή σε 
χειμερινά σιτηρά από τα επιφανειακά ύδατα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Priaxor® 7.5/15 EC είναι ένα μείγμα των δραστικών 
ουσιών fluxapyroxad και pyraclostrobin και έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Η δ.ο. 
fluxapyroxad είναι ένα μυκητοκτόνο με διελασματική κίνηση και προληπτική και θεραπευτική 
δράση ευρέως φάσματος και μεγάλης διάρκειας. Ανήκει στη χημική ομάδα των παρεμποδιστών 
της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHI). Δρα ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής 
αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του 
βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Η δ.ο. pyraclostrobin 
παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής 
αλυσίδας, εμφανίζοντας αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των 
σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την αύξηση της προσβολής.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το έδαφος 
πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο.
ΦΑΣΜΑ  ΔΡΑΣΗΣ: ΣΙΤΑΡΙ  (σκληρό,  μαλακό,  σπέλτ), για Σεπτόρια (Septoria spp.), Ωίδιο 
(Blumeria graminis f. sp. tritici) και Σκωρίαση (Puccinia recondita, Puccinia striiformis, Puccinia 
graminis). ΚΡΙΘΑΡΙ  (χειμωνιάτικο,  ανοιξιάτικο) για Ωίδιο (Blumeria graminis f. sp. hordei), 
Σκωρίαση (Puccinia hordei), Δικτυωτή  κηλίδωση (Pyrenophora teres), Ρυγχοσπορίωση 
(Rhynchosporium secalis) και Ραμουλάρια (Ramularia collo-cygni). ΣΙΚΑΛΗ για Ωίδιο (Blumeria 
graminis f. sp. secalis), Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis), και Καστανή σκωρίαση 
(Puccinia recondita). ΒΡΩΜΗ για Ωίδιο (Blumeria graminis f. sp. avenae) και Σκωρίαση (Puccinia 
coronate). Συστήνεται η εφαρμογή του, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της 
ασθένειας, στο διάστημα από τα μέσα του αδελφώματος τέλος της άνθησης (BBCH 25-69). 
Δόση: 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-30 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 21 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και 
δόσεις εφαρμογής.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -
TEΛEYTAIA EΠEMBAΣH ΠPIN THN ΣYΓKOMIΔH: Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη: 35 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Το σκεύασμα περιέχει 
το μυκητοκτόνο fluxapyroxad που ανήκει στην ομάδα C2 κατά FRAC και το μυκητοκτόνο 
pyraclostrobin που ανήκει στην ομάδα C3 κατά FRAC.
Διαχείριση  ανθεκτικότητας: Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο 
δράσης.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ  Ή  ΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  ΕΧΕΙ  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ  ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
TPOΠOΣ  ΠAPAΣKEYHΣ  ΨEKAΣTIKOY  ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος 
υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη 
τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο 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  ΤΟΥ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με 
ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό 
υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το 
προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για Αγροχημικά στους 1100οC για 
2 δευτερόλεπτα.
XPONIKH ΣTAΘEPOTHTA ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται 
καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε 
θερμοκρασίες πάνω από 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.
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Εγγυημένη σύνθεση:
fluxapyroxad 7,5% β/ο (Χημική ομάδα: Καρβοξαμιδικά)
pyraclostrobin 15% β/ο (Χημική ομάδα: Στρομπιλουρίνες)
Bοηθητικές ουσίες 77,64% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•  Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
•  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
•  Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
•  Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
•  Πολύ  τοξικό  για  τους  υδρόβιους  οργανισμούς  με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

•  Περιέχει  propanoic  acid,  2-hydroxy-,  2-ethylhexyl 
ester,  (2S)-(CAS  No.  186817-80-1).  Μπορεί  να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

•  Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
•  Aποφεύγετε  να  αναπνέετε  σκόνη/  αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

•  Πλύνετε  τα  μολυσμένα  μέρη  του  σώματος, 
προσεκτικά μετά το χειρισμό.

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

•  Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια/προστατευτικό 
ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

•  Διάθεση  περιεχομένου/περιέκτη  σύμφωνα  με  την  εθνική 
νομοθεσία.

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

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

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  έκθεσης  ή  πιθανής  έκθεσης:  Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.

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

UFI: V894-Q006-S008-FNS3
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Μυκητοκτόνο μείγμα των 
δραστικών ουσιών fluxapyroxad και 
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ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
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Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, 
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