
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Περιέχει τη δραστική ουσία pro-
chloraz που ανήκει στη χημική ομάδα των ιμιδαζολών 
και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστε-
ρόλης και τον σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για τα μανιτάρια, ψεκασμός 
του υποστρώματος.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: Ξηρή σήψη (Ver-
ticillium fungicola), Αραχνοειδής ιστός (Hypomyces 
rosellus). Εφαρμόστε με ψεκασμό στο υπόστρωμα 2-9 
ημέρες μετά την επικάλυψη.  Δόση (μέγιστη): 1 γρ. σκευ-
άσματος ανά τετρ. μέτρο υποστρώματος. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 0.15-1 λίτρο/τετρ. μέτρο υποστρώματος. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 1.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
-  Όπως και με άλλα χημικά, σε ορισμένα είδη μανιτα-

ριών, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, μπορεί να πα-
ρατηρηθούν κάποιοι κακοσχηματισμοί ή καθυστέρη-
ση στην ανάπτυξη.

-  Διάρκεια δράσης του σκευάσματος περίπου 14 ημέρες.
-  Το σκεύασμα να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση 

που, μετά το πέρας της καλλιέργειας, το χρησιμοποι-
ημένο υπόστρωμα θα διασκορπιστεί στο έδαφος στη 
μέγιστη ποσότητα των 1.2 τόνων υποστρώματος στο 
στρέμμα.

-  Σε περίπτωση πώλησης του χρησιμοποιημένου υπο-
στρώματος μετά το πέρας της καλλιέργειας, θα πρέ-
πει να ενημερώνεται ο αποδέκτης ότι, σε περίπτωση 
διασκορπισμού στο έδαφος, η μέγιστη ποσότητα υπο-
στρώματος στο στρέμμα είναι 1.2 τόνοι.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό 
στη συνιστώμενη χρήση και δόσεις εφαρμογής.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η δραστική ουσία 
prochloraz ανήκει στην ομάδα G1 κατά FRAC. Η απο-
τελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να αλλάξει 
εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή προκύψουν στελέ-
χη μυκήτων σνθεκτικά ή λιγότερο ευαίσθητα. Έχουν κα-
ταγραφεί στελέχη του παθογόνου Verticillium fungicola 
ανθεκτικά στο prochloraz.
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας εφαρμό-
στε το Octave® 46 WP μόνο μία (1) φορά ανά καλλιερ-
γητική περίοδο.
Εφαρμόστε το Octave® 46 WP προληπτικά, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι 
τη μέση. Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νε-
ρού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αφού το πε-
ράσουμε από ψιλή σίτα αναδεύοντας. Προσθέτουμε το 
υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά (με επιστροφή 10-20 
λίτρα νερό ανά λεπτό).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Καλ-
λιεργούμενα μανιτάρια: 10 ημέρες.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Φοράτε γάντια, μάσκα και ολόσωμη προστατευτική εν-
δυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρ-
μογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει χάσει τις αισθή-
σεις του, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και γυρί-
στε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Αφαιρέστε τα μολυ-
σμένα ρούχα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον παθόντα 
ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και 
πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά 
με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως 
με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας 
τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέ-
σως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισμό του ψεκα-
σμού καλά. Στραγγίστε τον ψεκαστήρα στο σύνολό του 
και ξεπλύνετε τη δεξαμενή, τις σωληνώσεις και τα ακρο-
φύσια δύο με τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι ο 
αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΙΑΣ: Προϊόν: Συστήνεται καύση του για δύο (2) δευτε-
ρόλεπτα σε ειδικούς για τον λόγο αυτό καυστήρες και σε 
θερμοκρασία 1100oC. 
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με 
κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό (3) ξέπλυμα (τα 
νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως 
με τρύπημα/σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέ-
ρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανά-
κτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗ-
ΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Παραμένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευ-
όμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από 
τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και κα-
λά αεριζόμενο.

Aριθ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Hμερ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Hμερ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
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Prochloraz (prochloraz manganese chloride complex) 
Βρέξιμη σκόνη (WP)

Μυκητοκτόνο ευρέος φάσματος 
με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60901/1-11-2019

Prochloraz (prochloraz manganese chloride complex) 
Βρέξιμη σκόνη (WP)

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μα-

κροχρόνιες επιπτώσεις.
•  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν.
•  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία.
•  Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Εγγυημένη σύνθεση:  
Prochloraz 46.1% β/β (prochloraz manganese chloride complex 50% β/β)
Βοηθητικές ουσίες 46.35% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60901/1-11-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μυκητοκτόνο ευρέος φάσματος 
με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπναση 
μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
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ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, 
www.basf-agro.gr

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

600γραμ.Περιεχόμενο:

600γραμ.Περιεχόμενο:


