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

Pyraclostrobin (πυρακλόστρομπιν)
Συμπυκνωμένο Αιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
Εγγυημένη σύνθεση:
pyraclostrobin 10% β/o (Στρομπιλουρίνες, ομάδα 
μεθοξυκαρβαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες: 90,26 % β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•  Μπορεί  να  προκαλέσει  αλλεργική  δερματική 
αντίδραση.

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

•  Περιέχει  polyfunctional  isocyanate, 
diethylenetriamine.  Μπορεί  να  προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση.

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

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

•  Εάν  ζητήσετε  ιατρική  συμβουλή,  να  έχετε  μαζί  σας  τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

•  Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
•  Αποφεύγετε  να  αναπνέετε  συγκεντρώσεις  σταγονιδίων/ 
ατμούς/εκνεφώματα.

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

•  Διάθεση  του  περιεχομένου/περιέκτη  σύμφωνα  με  την 
εθνική νομοθεσία.

•  Βγάλτε  τα  μολυσμένα  ρούχα  και  πλύνετέ  τα  πριν  τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.

•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος 
ή  εμφανιστεί  εξάνθημα:  Συμβουλευθείτε  /  Επισκεφθείτε 
γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

Pyraclostrobin (πυρακλόστρομπιν)
Συμπυκνωμένο Αιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

Μυκητοκτόνο με προληπτική, 
θεραπευτική και κατασταλτική 
δράση που προκύπτει από τη 
δραστική ουσία pyraclostrobin.

Αρ. Αδείας: 60918/13-01-2020

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
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Document size: 230x145 mm (width x height)
Gross size: 275x145 mm (width x height)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές πληροφορίες: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε  περίπτωση  επαφής  με  το  δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό 
αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Σε  περίπτωση  κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε 200-300 κ.εκ. νερό. 
Ζητήστε ιατρική φροντίδα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην
καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να
αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος με χρήση μέσων φερόμενων σε τρακτέρ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το SELTIMA® 10 CS είναι ένα μυκητοκτόνο με προληπτική, 
θεραπευτική και κατασταλτική δράση που προκύπτει από τη δραστική ουσία pyraclostrobin. H 
δραστική ουσία pyraclostrobin ανήκει στις ομάδα των στρομπιλουρινών (QoIs). Δρα στη θέση 
Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας, παρεμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο τη 
μιτοχονδριακή αναπνοή οδηγώντας στην μείωση της παραγωγής των ενεργειακών μορίων 
ATP που είναι απαραίτητα για τις ζωτικές λειτουργίες των κυττάρων των μυκήτων. Η ουσία 
pyraclostrobin αναστέλλει τη βλάστηση των σπορίων των μυκήτων και ελέγχει την ανάπτυξη 
του μυκηλίου.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΡΥΖΙ: Για την καταπολέμηση της Πυρικουλάριας (Pyricularia oryzae) και του Ελμινθοσπορίου 
(Cochliobolus miyabeanus) ψεκάζετε όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 
σταδίων έκπτυξης του φύλλου-σημαίας (BBCH 39) και της πλήρους άνθησης (BBCH 65). Στις 
περιπτώσεις που η καλλιέργεια καλύπτει το 60-75% του εδάφους, πρέπει να εφαρμόζεται η 
δόση των 75 κ.εκ./στρέμμα. Δόση: 75-100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού 
υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-21 ημέρες.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν αναμένεται να είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:
- Εφαρμόστε το SELTIMA® 10 CS στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της ασθένειας σύμφωνα με τις 
οδηγίες.
- Συνιστάται η χρήση του σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, σε 
προγράμματα ψεκασμών και με εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης μυκήτων 
(π.χ. φυτοϋγειονομικά μέτρα, λιγότερο ευαίσθητες ποικιλίες, κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα 
κ.λ.π.), όπου αυτό είναι δυνατό.
- Δεν επιτρέπονται οι συνεχόμενες εφαρμογές με το ίδιο σκεύασμα ή σκευάσματα της ίδιας 
ομάδας.

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία pyraclostrobin, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 
C3 κατά FRAC.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Ρύζι: Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. 
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε 
με την υπόλοιπη ποσότητα νερού και διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) 
φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν 
πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΤΟΥ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες 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 όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Προϊόν 
και άδειες συσκευασίες που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν, προτείνεται να προωθηθούν 
για καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο 
αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100°C με χρόνο παραμονής τα 2 
δευτερόλεπτα.
ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  –  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  : Το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του 
όταν αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά 
αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C 
και 35°C.
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