Stroby 50 WG
®

Kresoxim-methyl (Κρεζοξίμ-μεθύλ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση:
Kresoxim-methyl  50% β/β (χημ. ομάδα στρομπιλουρίνες)
Βοηθητικές ουσίες  45,05% β/β
Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική ή/και
θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης
(περίπου 15 ημέρες).

Περιεχόμενο:

100 γραμ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 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

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και
κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.
• Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν
απαιτείται.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον
ζητηθεί.
• «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης».
Αρ. Άδειας: 6856

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

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

® Σήμα κατατεθέν BASF

4 014348

615532

81128297 GR 1098

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και
τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό
υγρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα ή/
και το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με
άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική
συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα, κρατώντας τα
βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε αρκετό
νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας
δοθεί τέτοια εντολή από κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μην
προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν το θύμα
δεν έχει τις αισθήσεις του ή εάν έχει σπασμούς.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. (απομόλυνση,
ζωτικές λειτουργίες). Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.
ΤΗΛ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε
στη ψεκασμένη περιοχή, πριν το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της
καλλιέργειας στεγνώσει εντελώς. Για να εισέλθετε μετά από την
εφαρμογή φορέστε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε το σκεύασμα
σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμισμένο με
νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα
με νερό, αδειάζοντας πλήρως όλα τα εξαρτήματα από το ψεκαστικό
υγρό και ξεπλένοντας όλα του τα εξαρτήματα 2 – 3 φορές, έως ότου ο
αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος έχουν απομακρυνθεί.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους σε μηλοειδή και
αμπέλι, συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις συνεχόμενες (μέχρι
3) ή απλές (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν
σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ. azoxystrobin) ή
οξαζολιδινιδιονών (π.χ. famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή
ανθεκτικότητα με αυτές).
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Stroby® 50 WG δρα παρεμποδίζοντας τη
βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την

παραγωγή σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική
δράση και η αποτελεσματικότητά του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη
βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ-ΔΟΣΕΙΣ:
• ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο)–Ωίδιο (Uncinula necator),
Μαύρη Σήψη (Guignardia bidwellii): Δόση 20 γρ. σκευάσματος/
στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού 20 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Συστήνονται
προληπτικοί ψεκασμοί, ξεκινώντας πριν από την άνθηση, με
μεσοδιάστημα  12 – 14 ημερών.
• ΜΗΛΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ – Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis), Ωίδιο
(Podosphaera leucotricha): Δόση 20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα με
όγκο ψεκαστικού υγρού 20 – 120 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Οι ψεκασμοί ξεκινούν
από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών έως την έναρξη της
ωρίμανσης των καρπών, με μεσοδιάστημα  12 – 14 ημερών.
• ΑΧΛΑΔΙΑ – Φουζικλάδιο (Venturia pyrina), Στεμφύλιο
(Stemphylium vesicarium): Δόση 20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα με
όγκο ψεκαστικού υγρού 20 – 120 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Οι ψεκασμοί ξεκινούν

από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών έως την έναρξη της
ωρίμανσης των καρπών με μεσοδιάστημα  12 – 14 ημερών.
• ΕΛΙΑ (Βρώσιμη, Ελαιοποιήσιμη) – Κυκλοκόνιο (Spilocaea
oleagina): Δόση 12 – 20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα με όγκο ψεκαστικού
υγρού 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο: 2*. Ψεκασμοί μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των
καρπών (BBCH 00-79), με μεσοδιάστημα  10 – 60 ημερών.
Παρατηρήσεις:
1. Εφόσον υπάρχει σύστημα αγροτικών προειδοποιήσεων, να
ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις.
2. * Η δεύτερη εφαρμογή εναντίον του κυκλοκόνιου στην ελιά μπορεί
να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ο συνολικός αριθμός εφαρμογών
για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου ανά καλλιεργητική περίοδο
είναι τουλάχιστον 4.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες
της ετικέτας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 42 ημέρες,
Μηλιά, Κυδωνιά: 28 ημέρες, Αχλαδιά: 28 ημέρες, Ελιά (ΕλαιοποιήσιμηΒρώσιμη): 30 ημέρες.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Προϊόν: Γίνεται καύση σε
εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο
κλίβανο αποτέφρωσης. Συσκευασίες: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται
υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για
διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Συστήνεται η καύση τους σε
κατάλληλους κλιβάνους, όπως και για το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100 °C.
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
–
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2)
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην
αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο.
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