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

Pyraclostrobin/Boscalid (πυρακλόστρομπιν/
μπόσκαλιντ)
Συμπυκνωμένο αιώρημα για απευθείας εφαρμογή (SD)
Εγγυημένη σύνθεση:
Pyraclostrobin 0.5% β/ο (χημική ομάδα: 
μεθοξυκαρβαμιδικά)
Boscalid 1% β/ο (χημική ομάδα: καρβαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες 98.52% β/β

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

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

•  Περιέχει  2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE,  MIXTURE  OF: 
5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE  AND  2-METHYL-
2H-ISOTHIAZOL-3-ONE  (3:1).  Μπορεί  να  προκαλέσει  αλλεργική 
αντίδραση.

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

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

•  Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/
εκνεφώματα.

•  Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
•  Μην  τρώτε,  πίνετε  ή  καπνίζετε  όταν  χρησιμοποιείτε  αυτό  το 
προϊόν.

•  Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
•  Διάθεση  του  περιεχομένου/περιέκτη  σύμφωνα  με  την  εθνική 
νομοθεσία.

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε  με  άφθονο 
σαπούνι και νερό.

•  Eάν  παρατηρηθεί  ερεθισμός  του  δέρματος  ή  εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 

1 λίτρo

Pyraclostrobin/Boscalid (πυρακλόστρομπιν/μπόσκαλιντ)
Συμπυκνωμένο αιώρημα για απευθείας εφαρμογή (SD)

Ετοιμόχρηστο μυκητοκτόνο για ασθένειες του ξύλου της αμπέλου. 
Το Tessior® συνδυάζει τις φυσικές και χημικές του ιδιότητες για να 

προστατεύσει τις τομές κλαδέματος.
Το Tessior® συστήνεται να εφαρμόζεται με τη συσκευή ψεκασμού που 

δημιουργήθηκε από τη MESTO.

Αρ. Αδείας: 60705/03-10-2018

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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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε γάντια και προστατευτική ενδυμασία 
κατά την εφαρμογή.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και 
νερό. Eάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και 
πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετέ 
τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό 
νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε 
οφθαλμίατρο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Μετά να 
πιείτε άφθονο νερό. Καλέστε το KENTΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ: Η φυσική δράση του Tessior® 
διασφαλίζεται από το Emuldur, ένα πολυμερές που, μόλις ψεκαστεί στην 
επιφάνεια της τομής, στερεοποιείται και προστατεύει την τομή με ένα 
ανθεκτικό φιλμ που αποτρέπει την είσοδο των σπορίων των μυκήτων στα 
αγγεία του ξύλου. Επιπλέον, το προϊόν δρα χημικά μέσω των δραστικών 
ουσιών του, του pyraclostrobin και του boscalid. Το pyraclostrobin ανήκει 
στην ομάδα των στρομπιλουρινών (QoIs – Quinone outside Inhibitors) και 
παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της 
αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική 
κίνηση. Το boscalid ανήκει στην ομάδα των SDHI (Succinate De-
Hydrogenase Inhibitors) και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά 
σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική 
κίνηση.
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση 
κατάλληλης συσκευής.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ  (επιτραπέζιο  και  οινοποιήσιμο): Για την καταπολέμηση της 
Ευτυπίωσης  της  αμπέλου (Eutypa lata), της Ίσκας  της  αμπέλου 
(Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum) και της 
Βοτρυοσφαίριας-Botryosphaeria  canker (Botryosphaeria dothidea). 
Μέγιστη Δόση: 2 λίτρα σκευάσματος/στρέμμα. Εφαρμόζεται στο σημείο των 
νέων τομών του κλαδέματος, με κατάλληλη συσκευή, κατά το στάδιο του 
ληθάργου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν χρειάζεται προσθήκη νερού. Το σκεύασμα είναι 
έτοιμο προς χρήση.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει συμπτώματα φυτοτοξικότητας, 
εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): --
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Εφαρμόζεται αδιάλυτο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Μετά τον ψεκασμό 
αδειάστε τελείως τη συσκευή ψεκασμού. Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΤΟΥ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Ξεπλύνετε υπό πίεση τα κενά 
δοχεία συσκευασίας με κατάλληλο εξοπλισμό ή κάντε τριπλό ξέπλυμα και 
στη συνέχεια αφού τα καταστρέψετε πρώτα με τρύπημα, για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθέστε αυτά στα σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Προϊόν και άδειες συσκευασίες που δεν είναι δυνατό να καθαριστούν: 
Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει 
κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100oC για 2 sec.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τηρήστε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών 
που συστήνεται.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον 
από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, 
μακριά από το άμεσο ηλικακό φως.
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αντίδραση.

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

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

•  Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/
εκνεφώματα.

•  Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
•  Μην  τρώτε,  πίνετε  ή  καπνίζετε  όταν  χρησιμοποιείτε  αυτό  το 
προϊόν.

•  Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
•  Διάθεση  του  περιεχομένου/περιέκτη  σύμφωνα  με  την  εθνική 
νομοθεσία.

•  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε  με  άφθονο 
σαπούνι και νερό.

•  Eάν  παρατηρηθεί  ερεθισμός  του  δέρματος  ή  εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
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