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Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση:
			
			
			
			

Valifenalate 6% β/β
(χημική ομάδα valinamide carbamates)
Copper oxychloride 15% β/β σε Cu
Copper hydroxide 15% β/β σε Cu
Βοηθητικές ουσίες 41.38% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση για την
καταπολέμηση του περονόσπορου.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Α.Α.Δ.Α. 60722/23-11-2018

• ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες.
• Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Ύποπτο καρκινογένεσης.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς,
με
μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν
από τη χρήση.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
• Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα
ρούχα και πλύντε τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας
έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει
την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν
γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά
με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την
ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
• Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό,
φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του Valifenalate, νέου
διασυστηματικού μυκητοκτόνου με διελασματική δράση που αναστέλλει τη
βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων, και του Χαλκού, σε μορφή
copper oxychloride και copper hydroxide, προστατευτικών μυκητοκτόνων επαφής
με δράση σε πολλαπλά σημεία (multi-site mechanism of action).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (σε γραμμάρια σκευάσματος) – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Περονόσπορος. Δόση: max.
200 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση ανά στρέμμα 200
γραμ.). Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της
ασθένειας, από την αρχή της βλάστησης ως την αλλαγή του χρώματος των καρπών
(BBCH 13-81). Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με
μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-100
λίτρα.
Τομάτα Υπαίθρου, Βιομηχανική Τομάτα, Πατάτα: Περονόσπορος. Δόση: max.
250 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση ανά στρέμμα 250
γραμ.). Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη
της ασθένειας (BBCH 17-85). Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική
περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:
20-100 λίτρα.
Κρεμμύδι: Περονόσπορος. Δόση: max. 250 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού
(μέγιστη δόση ανά στρέμμα 250 γραμ.). Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (BBCH 21-48). Μέγιστος αριθμός
επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Όγκος
ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-100 λίτρα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(1) Εφαρμόστε το προϊόν προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.
(2) Σε περίπτωση μεγάλης πίεσης προσβολής, εφαρμόστε το σκεύασμα σύμφωνα
με το μικρότερο μεσοδιάστημα εφαρμογών.
(3) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
(4) Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις ποικιλίες
αμπελιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα από τη χρήση του σκευάσματος.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με
τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να
γίνεται εναλλαγή εφαρμογών με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το
ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε σιγά-σιγά τη συνιστώμενη
δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε
στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος
της εφαρμογής.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι (οινοποιήσιμα και
επιτραπέζια σταφύλια): 28 ημέρες. Τομάτα υπαίθρου, Κρεμμύδι: 3 ημέρες.
Βιομηχανική Τομάτα: 10 ημέρες. Πατάτα: 7 ημέρες.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το
ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού
με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε
καλά με καθαρό νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας
(σακούλες) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο,
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής,
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να
αποθηκεύεται καλά κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό
και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2)
χρόνια.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους οργανισμούς στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε
αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει χαλκό, σε ετήσια συνολική
ποσότητα μεγαλύτερη από 400 γραμ. χαλκό/στρέμμα.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ζώνη
ανάσχεσης:
- 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι
φυτική ζώνη ανάσχεσης, για την καλλιέργεια του αμπελιού,
- 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με φυτική κάλυψη, για τις καλλιέργειες
της τομάτας, βιομηχανικής τομάτας, πατάτας και του κρεμμυδιού.

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας, 15125 Μαρούσι,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
® Σήμα κατατεθέν BELCHIM

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, Βέλγιο.

Περιεχόμενο:

1 κιλό

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την
αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα
και ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην
προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
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