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Περιεχόμενο: 

10 λίτρα

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

Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Fluxapyroxad (φλουξαπιροξάντ)
Αιώρημα για επένδυση σπόρου (FS)

Μυκητοκτόνο, επενδυτικό σπόρων για την 
αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών στα σιτηρά 

και το βαμβάκι.

Αρ. Άδειας: 60381/12-9-2013

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

Systiva® 33.3 Fs
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση, την επένδυση των 
σπόρων, τη συσκευασία των σπόρων και τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Φοράτε ολόσωμη φόρμα 
εργασίας και γάντια κατά την φόρτωση και σπορά των επενδεδυμένων σπόρων.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας 
ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε 200 - 300 ml νερό. Ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Επένδυση σπόρων σιτηρών πριν τη σπορά. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
αυτοματοποιημένα συστήματα κλειστού κύκλου, διαφορετικά φοράτε μάσκα με φίλτρα FFP3 σε όλα 
τα στάδια επεξεργασίας των σπόρων.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ: (αναφέρονται σε κ.εκ. σκευάσματος)
ΚΡΙΘΑΡΙ: Για την καταπολέμηση της Καστανής Σκωρίασης, της Δικτυωτής κηλίδωσης, της 
Ραβδωτής κηλίδωσης, της Ρυγχοσπορίωσης, του Ωϊδίου, της Ραμουλάριας, της Σήψης, της 
Φουζαρίωσης και του Γυμνού Άνθρακα. Δόση: 150 κ.εκ./100 κιλά σπόρου. Συστήνεται επένδυση 
σπόρου πριν τη σπορά. Όγκος ψεκαστικού υγρού: το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο 
ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη αναλογία 1:10 (προϊόν:νερό). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΣΙΤΑΡΙ (σκληρό, μαλακό): Για την καταπολέμηση της Σεπτορίωσης, του Ωϊδίου, της Καστανής 
Σκωρίασης, της Σκωρίασης, της Σήψης, της Φουζαρίωσης και του Δαυλίτη. Δόση: 100 – 150 κ.
εκ./100 κιλά σπόρου. Συστήνεται επένδυση σπόρου πριν τη σπορά. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη αναλογία 1:10 
(προϊόν:νερό). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΣΙΚΑΛΗ-ΒΡΩΜΗ: Για την καταπολέμηση της Σήψης και της Φουζαρίωσης. Δόση: 100 – 150 κ.
εκ./100 κιλά σπόρου. Συστήνεται επένδυση σπόρου πριν τη σπορά. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη αναλογία 1:10 
(προϊόν:νερό). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
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ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την καταπολέμηση του Rhizoctonia solani και της Φουζαρίωσης * (χρήση ήσσονος 
σημασίας). Δόση: 100 κ.εκ./100 κιλά σπόρου. Συστήνεται επένδυση σπόρου πριν τη σπορά. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη 
αναλογία 1:10 (προϊόν:νερό). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία για τις ποικιλίες που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις 

ανωτέρω ασθένειες.
• Η δόση σκευάσματος ανά στρέμμα για το Κριθάρι, το Σιτάρι, τη Σίκαλη και τη Βρώμη είναι 27 γρ. 

και για το Βαμβάκι 3,2 γρ.
• Η μέγιστη ποσότητα σπόρων για τα Σιτηρά είναι 18 κιλά/στρέμμα και για το Βαμβάκι 3,2 κιλά/

στρέμμα.
*«Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για το 
φουζάριο στο βαμβάκι. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος, επομένως η 
χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.»
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxapyroxad, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC.
Σε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των ασθενειών των φύλλων μπορεί να καταστούν 
αναγκαίες εφαρμογές στην καλλιέργεια για να διατηρηθεί η υγιεινή σε όλο τον κύκλο βλάστησης. 
Στις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται επενδεδυμένοι σπόροι με fluxapyroxad πρέπει να 
πραγματοποιείται το πολύ μία επιπλέον εφαρμογή με μυκητοκτόνα που ανήκουν στην ομάδα 7 
(Παρεμποδιστές της Αφυδρογονάσης του Ηλεκτρικού Οξέος, Succinate dehydrogenase inhibitors 
- SDHI).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα 
υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα. Το 
προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 2 
δευτερόλεπτα).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Κριθάρι, Σιτάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Βαμβάκι: --
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα 
διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο 
ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες 5° έως 35°C.


