
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση 
του Ωιδίου. Το Vivando® 50 SC παρεμποδίζει την ανάπτυ-
ξη του μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή 
του στο εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εμφανίζο-
ντας προληπτική και θεραπευτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλι-
κής επιφάνειας μέχρις απορροής.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (Uncinula necator), Δόση: 0,2 κ.εκ. ανά 
λίτρο ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από το στάδιο των 
πρώτων φύλλων  μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής- έναρ-
ξη ωρίμανσης, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 10-14 ημέ-
ρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 κ. εκ. ανά τετρα-
γωνικό μέτρο. Η μέγιστη δόση εφαρμογής ανά τετραγωνι-
κό μέτρο είναι 0,02 κ. εκ.
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Ωίδιο (Leveilula taurica, Oidium 
sp.), Δόση: 0,3 κ.εκ. ανά λίτρο ψεκαστικού υγρού. Εφαρ-
μογές από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου  μέχρι και 
την πλήρη ωρίμανση, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7-10 
ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: max 100 κ. εκ. ανά 
τετραγωνικό μέτρο. Η μέγιστη δόση εφαρμογής ανά τετρα-
γωνικό μέτρο είναι 0,03 κ. εκ.
ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): 
Ωίδιο (Sphaerotheca fuligena, Erisyphe cichoracearum), 
Δόση: 0,2 κ.εκ. ανά λίτρο ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές 
από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου  μέχρι και την πλή-
ρη ωρίμανση, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7-10 ημέ-
ρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: max 100 κ. εκ. ανά τε-
τραγωνικό μέτρο. Η μέγιστη δόση εφαρμογής ανά τετρα-
γωνικό μέτρο είναι 0,02 κ. εκ.
Παρατηρήσεις: Συνιστάται η ένταξη του Vivando® 50 SC 
σε προγράμματα προληπτικών ψεκασμών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: • Εφαρμογή του 
Vivando® 50 SC προληπτικά στα αρχικά στάδια της ανά-
πτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά. • Εναλλαγή 

του Vivando® 50 SC με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρό-
πο δράσης.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφό-
σον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει μελετηθεί πλήρως η συν-
δυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινή-
στε καλά πρίν από τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο 
μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη πο-
σότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώ-
στε το ψεκαστικό δοχείο με νερό και, σε όλη τη διάρκεια του 
ψεκασμού, ανακινήστε το ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός 
του ψεκαστικού δοχείου με νερό.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέ-
λι: 28 ημέρες, Τομάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπού-
ζι (Υπαίθρου): 3 ημέρες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ-
ΑΣ: Τα φιαλίδια ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μη-
χανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφά-
λιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριμέ-
νη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλλη-
λο κλίβανο αποτέφρωσης (>1100oC για 2 sec). Οι άδειες 
συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και 
να απορρίπτονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗ-
ΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευμένο στην αρχική κλει-
στή συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αε-
ριζόμενο, το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρό-
νια απο την ημερομηνία παρασκευής του.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Προφυλάξεις για το χρήστη: Για εφαρμογές στον 
αγρό, φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
τον ψεκασμό. 
Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στε-
γνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική 
επιφάνεια. 
Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη πε-
ριοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες 
μετά τον ψεκασμό. Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, 
επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού, όπως, για παράδειγμα, 
πηγάδι (σε περίπτωση μη ετοιμόχρηστου σκευάσματος).
Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γενικές οδηγίες: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον 
ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα και 
ζητήστε ιατρική βοήθεια. 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, τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο 
νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και να ζητείται 
συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου. Σε περίπτωση κατά-
ποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο 
νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό ή 
μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις 
αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. 
ΓΙΑΤΡΟΙ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Να γίνεται συμπτωματική αγω-
γή. Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.
«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.

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

Aριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 
Hμερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Metrafenone (Μετραφενόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: Metrafenone 50% β/o 
 (ομάδα βενζοφαινόνες)
 Βοηθητικές ουσίες 57,13% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ KAI  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Μυκητοκτόνο για την 
καταπολέμηση του Ωιδίου.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60481/19-10-2015

10 κ. εκ.Περιεχόμενο: 

KATOXOΣ 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
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• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανι-
σμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Για 
να αποφύγετε κινδύνους για την αν-
θρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

® Σήμα κατατεθέν BASF

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ


