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Serifel®

Περιεχόμενο: 

0,5 κιλό

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

Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Bacillus amyloliquefaciens στέλεχος MBI600 (Βάκιλος)
Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Το Serifel®  είναι μυκητοκτόνο που περιέχει τον 
βιολογικό παράγοντα Bacillus amyloliquefaciens 
στέλεχος MBI600, ο οποίος παρέχει προληπτική 

προστασία δρώντας ανταγωνιστικά εναντίον 
των φυτοπαθογόνων μυκήτων, βοτρύτης, 

σκληρωτίνια και αλτερνάρια.

Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης (ICM).

Kατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία 
σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (EE L 189) 

και 889/2008 (EE L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αρ. Αδείας: 60684/05-06-2018
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φοράτε γάντια, αναπνευστική μάσκα και ολόσωμη προστατευτική 
ενδυμασία κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
σαπούνι και νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και 
μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε τα 
προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά, με τρεχούμενο 
νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα και στη συνέχεια 
πιείτε άφθονο νερό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 

επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των 
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες 

από αγροκτήματα και τους δρόμους).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο που περιέχει τον 
βιολογικό παράγοντα Bacillus amyloliquefaciens στέλεχος MBI600, 
ο οποίος παρέχει προληπτική προστασία δρώντας ανταγωνιστικά 
εναντίον των φυτοπαθογόνων μυκήτων, βοτρύτης, σκληρωτίνια 
και αλτερνάρια. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και την 
μυκηλιακή ανάπτυξη τροποποιώντας την μεμβρανική δομή. Σχηματίζει 
ένα φυσικό φράγμα εμποδίζοντας την προσκόλληση του παθογόνου 
στο φυτό. Προάγει την έκκριση λιποπεπτιδίων κατά την ανάπτυξη του 
φυτού, δημιουργώντας μια ζώνη αναστολής της δημιουργίας αποικίας 
του παθογόνου. Προκαλεί το μηχανισμό φυσιολογικής αντίστασης του 
φυτού στο παθογόνο.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (δόση σκευάσματος):
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο): Για Βοτρύτη (Botrytis 
cinerea) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από το τέλος της 
άνθησης μέχρι τη συγκομιδή (BBCH 67-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 10 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.
ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis 
cinerea) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση έως 
και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 55-89). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
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ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 
Φραγκοστάφυλο μαύρο, Φραγκοστάφυλο κόκκινο, 
Φραγκοστάφυλο κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, Μούρα-σμέουρα/ 
Rubus x loganobaccus, Σμέουρο κόκκινο, κίτρινο, Μύρτιλλα: 
Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας 
από την άνθηση έως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 55-89). 
Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 
εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 
Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας 
από την άνθηση έως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). 
Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 
εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου): Για Αλτερνάρια 
(Alternaria solani) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την άνθηση 
έως και την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). Δόση: 25 γρ./
στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 
ημέρες.
ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Ρόκα, 
Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα Αντίδια, 
Κιχώριο, κοκκινόχρωμο Κιχώριο, Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο και 
άλλα βλαστάρια και φύτρες, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων 
(συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) και 
Σκληρωτίνια (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor) εφαρμόστε 
προληπτικά ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος ως και 
τη συγκομιδή (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
ΣΠΑΝΑΚΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis 
cinerea) και Σκληρωτίνια (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia 
minor) εφαρμόστε προληπτικά  ξεκινώντας κατά την ανάπτυξη 
του φυλλώματος ως και τη συγκομιδή (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./
στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 
ημέρες.
ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΝΘΗ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 
Μαϊντανός*, Φραγκομαϊντανός*, Σχοινόπρασο*, Φύλλα σέλινου*, 
Φύλλα άνηθου*, Φασκόμηλο*, Δενδρολίβανο*, Θυμάρι*, 
Βασιλικός*, Δάφνη*/ Δαφνόφυλλα*, Δρακόντιο*/ Εστραγκόν* 
(χρήσεις ήσσονος σημασίας): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) 
εφαρμόστε προληπτικά από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού 
φύλλου μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τυπικό για την καλλιέργεια 
μέγεθος (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
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ΦΑΣΟΛΙ, χωρίς λοβό* (Υπαίθρου) (χρήση ήσσονος σημασίας): 
Για Βοτρύτη (Botrytis sp.) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από 
την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των λοβών (BBCH 61-89). 
Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 
εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ* (Υπαίθρου) (χρήση ήσσονος 
σημασίας): Για Βοτρύτη (Botrytis sp.) εφαρμόστε προληπτικά 
ξεκινώντας από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως και την 
πλήρη ανάπτυξη των καρπών (BBCH 10-49). Δόση: 50 γρ./στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
ΜΠΑΜΙΕΣ* (Υπαίθρου) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Βοτρύτη 
(Botrytis sp.) εφαρμόστε προληπτικά ξεκινώντας από την εμφάνιση 
του 5ου άνθους έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 55-89). 
Δόση: 50 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 
εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό ή σε εναλλαγή με άλλα 
εγκεκριμένα προϊόντα εναντίον του βοτρύτη.
2. Συστήνεται η εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι 
απορροής, αποφεύγοντας τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
σχετική υγρασία.
3. Να μην χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια ή εάν αναμένεται 
βροχόπτωση.
4. Χρησιμοποιήστε τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού για 
μεγαλύτερα ή πυκνότερα πρέμνα.
5. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε πριν την προσβολή. Το 
Serifel® παρέχει προληπτική προστασία. Επαναλάβετε συχνά την 
εφαρμογή.
* Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας:
Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει 
έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες 
ήσσονος σημασίας 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.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Όλες οι 
αναφερόμενες καλλιέργειες στο φάσμα δράσης: 0 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
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Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει Bacillus 
amyloliquefaciens strain MBI600 που ανήκει στην ομάδα F6 κατά FRAC.
Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
(ICM).
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο του 
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη μισή 
ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε 
το βυτίο με το υπόλοιπο νερό και τέλος προσθέτουμε την υπόλοιπη 
ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συνεχίζουμε την ανάδευση 
σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Συστήνεται ο 
καθαρισμός του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Αδειάστε τελείως 
το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις φορές το βυτίο (3 φορές το 
10% του όγκου του βυτίου) και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με 
καθαρό νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό (3) ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνεχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε 
χώρο καλά αεριζόμενο και θερμοκρασίες από 4°C έως 20°C.


