
Αρ. παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερ. λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η δραστική ουσία boscalid ανήκει στην ομάδα 
των καρβοξαμιδικών και δρα εμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή 
στο σύμπλοκο ΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας.
Το Cantus® 50 WG σταματά την βλάστηση των σπορίων, την ανά-
πτυξη του μυκηλίου και τον σχηματισμό των appresoria, με τα οποία 
ο μύκητας διεισδύει στους φυτικούς ιστούς, εμφανίζοντας προλη-
πτική κυρίως αλλά και θεραπευτική δράση στην έναρξη της μό-
λυνσης.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αμπέλι, Μηλοειδή: ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας 
Ακτινιδιά: εμβάπτιση καρπών (μετασυλλεκτικές εφαρμογές)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαι-
τούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπλη-
ρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη 
διάρκεια του ψεκασμού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ:
Η απαιτούμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται στη μισή πο-
σότητα νερού, αναδεύεται καλά και συμπληρώνεται με το υπόλοιπο 
νερό με συνεχή ανάδευση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :
ΑΜΠΕΛΙ: Πραγματοποιήστε ψεκασμούς καλύψεως της φυλλικής 
επιφάνειας για την καταπολέμηση του Βοτρύτη (Botrytis cinerea) 
στο τέλος της άνθησης ή πριν το κλείσιμο του σταφυλιού ή πριν τη 
συγκομιδή με δόση 120 γραμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμο-
γών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 
ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ* (μικρής σημασίας χρήση): Πραγματοποιήστε 
ψεκασμούς καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας για την καταπολέ-
μηση της Αλτερνάριας (Alternaria alternata) που ξεκινούν κατά 
την έναρξη της άνθισης, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το μισό 
του τελικού τους μεγέθους με δόση 40 γραμ./στρέμμα. Όγκος ψε-
καστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρ-
μογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
10-14 ημέρες. 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, για μετασυλλεκτική χρήση* (μικρής σημασίας 
χρήση): Κάνετε 1 μετασυλλεκτική εφαρμογή (εμβάπτιση καρπών) 
για την καταπολέμηση του Βοτρύτη (Botrytis cinerea) και της Αλ-
τερνάριας (Alternaria sp.), 60 ημέρες πριν τη διάθεση των καρπών 
στην αγορά με δόση 75 γραμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μέγι-
στος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέ-

λια στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του φυτοπροστατευτι-
κού προϊόντος.

2.  Εφαρμόστε το Cantus® 50 WG σε προγράμματα ψεκασμών 
σε εναλλαγή με βοτρυδιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό 
τρόπο δράσης, με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή αν-
θεκτικότητα.

3.  Αυστηρή εφαρμογή της μιας μόνο επέμβασης ανά καλλιεργητική 
περίοδο, για το αμπέλι.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γί-
νει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέρ-
γειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και των ακτινιδίων (μετασυλλεκτική 
χρήση) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευ-
άσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσμα-
τικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως, η 
χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευ-
θύνη του χρήστη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
- Σταφύλια: 28 ημέρες.
- Αχλάδια, Μήλα: 7 ημέρες
- Ακτινίδια: Τηρήστε ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας 60 ημερών 
μεταξύ της μετασυλλεκτικής εφαρμογής και διάθεσης των καρπών 
προς κατανάλωση. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρη-
σιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή 
σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό 
για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν κατάλ-
ληλη φόρμα εργασίας και σταθερά παπούτσια. Επιπλέον οι 
χειριστές/εργάτες που σχετίζονται με την διαδικασία εμβά-
πτισης των καρπών θα πρέπει να φορούν προστατευτικά 
γάντια. Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής 
πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική 
επιφάνεια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική 
ενδυμασία (μακρύ παντελόνι, μπλούζα με μακριά μανίκια) 
και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής 
λίγο μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Απομακρύνετε τον παθόντα από 
την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε τα ρούχα που ήρθαν σε 
επαφή με το ψεκαστικό υγρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση εισπνοής μετα-
φέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική 
φροντίδα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής 
με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα 
μάτια που έχουν επηρεαστεί κάτω από τρεχούμενο νερό 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε συμβουλή ει-
δικού οφθαλμίατρου. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα 
και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων,  

από τα επιφανειακά ύδατα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκα-
στήρα με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Καύση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε εξουσιοδοτημένη για το σκοπό 
αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης 
(>11000C, 2sec). Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πί-
εση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφά-
λιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής 
για ανάκτηση ενέργειας. Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποι-
ούνται για άλλο σκοπό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΜ-
ΒΑΠΤΙΣΗΣ:
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕ- 
ΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
- Τα υγρά απόβλητα από την εφαρμογή με Εμβάπτιση, υποβάλλο-
νται σε επεξεργασία με μία από τις εγκεκριμένες διαδικασίες απορ-
ρύπανσης και έπειτα διοχετεύονται στο σύστημα αποχέτευσης, με 
την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συνδεδεμένο με εγκατάσταση βιολο-
γικής επεξεργασίας λυμάτων. 
- Αν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει, μπορεί να ανα-
τεθεί η εργασία αυτή σε ειδικό/εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ανή-
κει σε εγκεκριμένη επιχείρηση για την ασφαλή διάθεση των υγρών 
και στερεών αποβλήτων.
Σε περίπτωση χρήσης από συσκευαστήρια που δεν πληρούν τα ανω-
τέρω εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέ-
πονται από το άρθρο 9, παράγραφο 12 και το άρθρο 10, παράγραφο 
7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

boscalid (μπόσκαλιντ)

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του 
βοτρύτη στο αμπέλι με προληπτική και θεραπευτική δράση 

και της αλτερναρίωσης στη μηλιά και την αχλαδιά. 
Καταπολεμά επίσης τον βοτρύτη και την αλτερναρίωση 

στην ακτινιδιά σε μετασυλλεκτικές εφαρμογές.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60252/13-4-2009
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240γραμ.Περιεχόμενο: 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, 
τηλ. 2106860130, www.basf-agro.gr
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Εγγυημένη σύνθεση: boscalid 50% β/β (ομάδα: καρβοξαμιδικά)
 Βοηθητικές ουσίες 47,9% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις.
•  Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
• Nα φοράτε προστατευτικά γάντια.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
•  Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης.
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ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
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