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ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. • Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

V
iv

an
do

 5
0s

c 
20

0κ
.ε

κ.
 1

01
50

5β

Metrafenone (Μετραφενόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)

200 κ.εκ.

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

Μυκητοκτόνο
για την καταπολέµηση του Ωιδίου

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-argo.gr

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60158/25-1-2008/14-1-2013

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. • Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

V
iv

an
do

 5
0s

c 
20

0κ
.ε

κ.
 1

01
50

5β

Metrafenone (Μετραφενόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)

200 κ.εκ.

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

Μυκητοκτόνο
για την καταπολέµηση του Ωιδίου

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-argo.gr

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60158/25-1-2008/14-1-2013

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. • Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

V
iv

an
do

 5
0s

c 
20

0κ
.ε

κ.
 1

01
50

5β

Metrafenone (Μετραφενόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)

200 κ.εκ.

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

Μυκητοκτόνο
για την καταπολέµηση του Ωιδίου

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-argo.gr

V
iv

an
do

 5
0s

c 
20

0κ
.ε

κ.
 1

01
50

5β

V
ivando 50sc 200κ.εκ. 101505β

page 1
175mm

page 4
160mm

page 3
160mm

base

booklet preview

175mm

190mm

page 2
175mm

68
m

m
68

m
m

68
m

m
68

m
m

Pantone 187 c - Black

Pantone 187 c - Black

Pantone 187 c - Black

Black

Black Black

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν έχει µελετηθεί πλήρως η συνδυαστι-
κότητα µε άλλα σκευάσµατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε
καλά πρίν από τη χρήση. Γεµίστε το βυτίο µέχρι την µέση µε
νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος
υπο συνεχή ανάδευση. Συµπληρώστε το βυτίο µε νερό και
συνεχίστε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασµού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισµός του
ψεκαστήρα µε νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Αµπέλι: 28 ηµέρες, Τοµάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι
(Υπαίθρου, Θερµοκηπίου), Μελιτζάνα-Πιπεριά (Θερµοκηπίου):
3 ηµέρες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟ-
ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες
ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται
τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ-
ηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριµένη για το σκοπό αυτό
µονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης
(>1100  C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να µην χρησιµο-
ποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς
για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευµένο στην αρχική του συσκευασία,
κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο διατη-
ρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια απο την ηµεροµηνία παρα-
σκευής του.

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Προφυλάξεις για το χρήστη: Για εφαρµογές στον αγρό,
φοράτε γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.
Για εφαρµογές στο θερµοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την
ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό και φοράτε γάντια και
προστατευτική ενδυµασία κατά την εφαρµογή.
Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει
εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία
και γάντια, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά
τον ψεκασµό.

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 φροντίδα.
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 κατάποσης: 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 – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Να γίνεται συµπτωµατική αγωγή.
∆εν είναι γνωστό συγκεκριµένο αντίδοτο.
«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προ-
καλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210- 77 93 777. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση του
Ωιδίου. Το Vivando  50 SC παρεµποδίζει την ανάπτυξη του
µυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο
εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εµφανίζοντας προ-
ληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Ψεκασµοί  καλύψεως  της  φυλλικής
επιφάνειας µέχρις απορροής.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ (δόσεις σε κ.εκ. σκευάσµατος)
ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (Uncinula necator), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές από το στάδιο των πρώτων φύλ-
λων  µέχρι το κλείσιµο της σταφυλής- έναρξη ωρίµανσης, µε
µεσοδιαστήµατα εφαρµογών 10-14 ηµέρες. Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού
υγρού: 100 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα
είναι 20 κ.εκ.
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Ωίδιο (Leveilula taurica, Oidium sp.), ∆όση:
30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµ-
µα είναι 30 κ.εκ.

ΑΓΓΟΥΡΙ - ΚΟΛΟΚΥΘΙ - ΠΕΠΟΝΙ - ΚΑΡΠΟΥΖΙ  (ΥΠΑΙΘΡΟΥ -
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):  Ωίδιο  (Sphaerotheca  fuligena,  Erisyphe
cichoracearum), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα.
Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα είναι 20 κ.εκ.

Παρατηρήσεις: Συνιστάται η ένταξη του Vivando   50 SC σε προ-
γράµµατα προληπτικών ψεκασµών.
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
• Εφαρµογή του Vivando   50 SC προληπτικά στα αρχικά στάδια
   της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.
• Εναλλαγή του Vivando   50 SC µε µυκητοκτόνα µε διαφορετικό
    τρόπο δράσης.
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• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. • Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν έχει µελετηθεί πλήρως η συνδυαστι-
κότητα µε άλλα σκευάσµατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε
καλά πρίν από τη χρήση. Γεµίστε το βυτίο µέχρι την µέση µε
νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος
υπο συνεχή ανάδευση. Συµπληρώστε το βυτίο µε νερό και
συνεχίστε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασµού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισµός του
ψεκαστήρα µε νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Αµπέλι: 28 ηµέρες, Τοµάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι
(Υπαίθρου, Θερµοκηπίου), Μελιτζάνα-Πιπεριά (Θερµοκηπίου):
3 ηµέρες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟ-
ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες
ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται
τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ-
ηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριµένη για το σκοπό αυτό
µονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης
(>1100  C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να µην χρησιµο-
ποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς
για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευµένο στην αρχική του συσκευασία,
κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο διατη-
ρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια απο την ηµεροµηνία παρα-
σκευής του.

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Προφυλάξεις για το χρήστη: Για εφαρµογές στον αγρό,
φοράτε γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.
Για εφαρµογές στο θερµοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την
ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό και φοράτε γάντια και
προστατευτική ενδυµασία κατά την εφαρµογή.
Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει
εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία
και γάντια, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά
τον ψεκασµό.

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 φροντίδα.
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 κατάποσης: 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 – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Να γίνεται συµπτωµατική αγωγή.
∆εν είναι γνωστό συγκεκριµένο αντίδοτο.
«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προ-
καλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210- 77 93 777. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση του
Ωιδίου. Το Vivando  50 SC παρεµποδίζει την ανάπτυξη του
µυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο
εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εµφανίζοντας προ-
ληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Ψεκασµοί  καλύψεως  της  φυλλικής
επιφάνειας µέχρις απορροής.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ (δόσεις σε κ.εκ. σκευάσµατος)
ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (Uncinula necator), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές από το στάδιο των πρώτων φύλ-
λων  µέχρι το κλείσιµο της σταφυλής- έναρξη ωρίµανσης, µε
µεσοδιαστήµατα εφαρµογών 10-14 ηµέρες. Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού
υγρού: 100 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα
είναι 20 κ.εκ.
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Ωίδιο (Leveilula taurica, Oidium sp.), ∆όση:
30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµ-
µα είναι 30 κ.εκ.

ΑΓΓΟΥΡΙ - ΚΟΛΟΚΥΘΙ - ΠΕΠΟΝΙ - ΚΑΡΠΟΥΖΙ  (ΥΠΑΙΘΡΟΥ -
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):  Ωίδιο  (Sphaerotheca  fuligena,  Erisyphe
cichoracearum), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα.
Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα είναι 20 κ.εκ.

Παρατηρήσεις: Συνιστάται η ένταξη του Vivando   50 SC σε προ-
γράµµατα προληπτικών ψεκασµών.
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
• Εφαρµογή του Vivando   50 SC προληπτικά στα αρχικά στάδια
   της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.
• Εναλλαγή του Vivando   50 SC µε µυκητοκτόνα µε διαφορετικό
    τρόπο δράσης.
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Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60158/25-1-2008/14-1-2013

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. • Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Metrafenone (Μετραφενόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)

200 κ.εκ.

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

Μυκητοκτόνο
για την καταπολέµηση του Ωιδίου

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-argo.gr
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υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν έχει µελετηθεί πλήρως η συνδυαστι-
κότητα µε άλλα σκευάσµατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε
καλά πρίν από τη χρήση. Γεµίστε το βυτίο µέχρι την µέση µε
νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος
υπο συνεχή ανάδευση. Συµπληρώστε το βυτίο µε νερό και
συνεχίστε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασµού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισµός του
ψεκαστήρα µε νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Αµπέλι: 28 ηµέρες, Τοµάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι
(Υπαίθρου, Θερµοκηπίου), Μελιτζάνα-Πιπεριά (Θερµοκηπίου):
3 ηµέρες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟ-
ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες
ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται
τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ-
ηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριµένη για το σκοπό αυτό
µονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης
(>1100  C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να µην χρησιµο-
ποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς
για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευµένο στην αρχική του συσκευασία,
κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο διατη-
ρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια απο την ηµεροµηνία παρα-
σκευής του.

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Προφυλάξεις για το χρήστη: Για εφαρµογές στον αγρό,
φοράτε γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.
Για εφαρµογές στο θερµοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την
ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό και φοράτε γάντια και
προστατευτική ενδυµασία κατά την εφαρµογή.
Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει
εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία
και γάντια, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά
τον ψεκασµό.

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 φροντίδα.
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 κατάποσης: 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 – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Να γίνεται συµπτωµατική αγωγή.
∆εν είναι γνωστό συγκεκριµένο αντίδοτο.
«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προ-
καλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210- 77 93 777. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση του
Ωιδίου. Το Vivando  50 SC παρεµποδίζει την ανάπτυξη του
µυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο
εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εµφανίζοντας προ-
ληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Ψεκασµοί  καλύψεως  της  φυλλικής
επιφάνειας µέχρις απορροής.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ (δόσεις σε κ.εκ. σκευάσµατος)
ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (Uncinula necator), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές από το στάδιο των πρώτων φύλ-
λων  µέχρι το κλείσιµο της σταφυλής- έναρξη ωρίµανσης, µε
µεσοδιαστήµατα εφαρµογών 10-14 ηµέρες. Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού
υγρού: 100 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα
είναι 20 κ.εκ.
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Ωίδιο (Leveilula taurica, Oidium sp.), ∆όση:
30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµ-
µα είναι 30 κ.εκ.

ΑΓΓΟΥΡΙ - ΚΟΛΟΚΥΘΙ - ΠΕΠΟΝΙ - ΚΑΡΠΟΥΖΙ  (ΥΠΑΙΘΡΟΥ -
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):  Ωίδιο  (Sphaerotheca  fuligena,  Erisyphe
cichoracearum), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα.
Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα είναι 20 κ.εκ.

Παρατηρήσεις: Συνιστάται η ένταξη του Vivando   50 SC σε προ-
γράµµατα προληπτικών ψεκασµών.
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
• Εφαρµογή του Vivando   50 SC προληπτικά στα αρχικά στάδια
   της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.
• Εναλλαγή του Vivando   50 SC µε µυκητοκτόνα µε διαφορετικό
    τρόπο δράσης.
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Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60158/25-1-2008/14-1-2013

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. • Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

V
iv

an
do

 5
0s

c 
20

0κ
.ε

κ.
 1

01
50

5β

Metrafenone (Μετραφενόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)

200 κ.εκ.

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

Μυκητοκτόνο
για την καταπολέµηση του Ωιδίου

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-argo.gr
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν έχει µελετηθεί πλήρως η συνδυαστι-
κότητα µε άλλα σκευάσµατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε
καλά πρίν από τη χρήση. Γεµίστε το βυτίο µέχρι την µέση µε
νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος
υπο συνεχή ανάδευση. Συµπληρώστε το βυτίο µε νερό και
συνεχίστε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασµού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισµός του
ψεκαστήρα µε νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Αµπέλι: 28 ηµέρες, Τοµάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι
(Υπαίθρου, Θερµοκηπίου), Μελιτζάνα-Πιπεριά (Θερµοκηπίου):
3 ηµέρες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟ-
ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες
ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται
τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ-
ηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριµένη για το σκοπό αυτό
µονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης
(>1100  C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να µην χρησιµο-
ποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς
για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευµένο στην αρχική του συσκευασία,
κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο διατη-
ρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια απο την ηµεροµηνία παρα-
σκευής του.

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Προφυλάξεις για το χρήστη: Για εφαρµογές στον αγρό,
φοράτε γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.
Για εφαρµογές στο θερµοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την
ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό και φοράτε γάντια και
προστατευτική ενδυµασία κατά την εφαρµογή.
Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει
εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία
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   της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.
• Εναλλαγή του Vivando   50 SC µε µυκητοκτόνα µε διαφορετικό
    τρόπο δράσης.
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Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60158/25-1-2008/14-1-2013

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. • Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό
το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Metrafenone (Μετραφενόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)

200 κ.εκ.

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

Μυκητοκτόνο
για την καταπολέµηση του Ωιδίου

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-argo.gr
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν έχει µελετηθεί πλήρως η συνδυαστι-
κότητα µε άλλα σκευάσµατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε
καλά πρίν από τη χρήση. Γεµίστε το βυτίο µέχρι την µέση µε
νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος
υπο συνεχή ανάδευση. Συµπληρώστε το βυτίο µε νερό και
συνεχίστε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασµού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισµός του
ψεκαστήρα µε νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Αµπέλι: 28 ηµέρες, Τοµάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι
(Υπαίθρου, Θερµοκηπίου), Μελιτζάνα-Πιπεριά (Θερµοκηπίου):
3 ηµέρες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟ-
ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες
ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται
τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ-
ηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριµένη για το σκοπό αυτό
µονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης
(>1100  C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να µην χρησιµο-
ποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς
για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευµένο στην αρχική του συσκευασία,
κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο διατη-
ρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια απο την ηµεροµηνία παρα-
σκευής του.

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Προφυλάξεις για το χρήστη: Για εφαρµογές στον αγρό,
φοράτε γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.
Για εφαρµογές στο θερµοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την
ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό και φοράτε γάντια και
προστατευτική ενδυµασία κατά την εφαρµογή.
Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει
εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία
και γάντια, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά
τον ψεκασµό.

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 φροντίδα.
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 κατάποσης: 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 – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Να γίνεται συµπτωµατική αγωγή.
∆εν είναι γνωστό συγκεκριµένο αντίδοτο.
«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προ-
καλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210- 77 93 777. 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση του
Ωιδίου. Το Vivando  50 SC παρεµποδίζει την ανάπτυξη του
µυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο
εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εµφανίζοντας προ-
ληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Ψεκασµοί  καλύψεως  της  φυλλικής
επιφάνειας µέχρις απορροής.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ (δόσεις σε κ.εκ. σκευάσµατος)
ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (Uncinula necator), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές από το στάδιο των πρώτων φύλ-
λων  µέχρι το κλείσιµο της σταφυλής- έναρξη ωρίµανσης, µε
µεσοδιαστήµατα εφαρµογών 10-14 ηµέρες. Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού
υγρού: 100 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα
είναι 20 κ.εκ.
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Ωίδιο (Leveilula taurica, Oidium sp.), ∆όση:
30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα. Η δόση εφαρµογής ανά στρέµ-
µα είναι 30 κ.εκ.

ΑΓΓΟΥΡΙ - ΚΟΛΟΚΥΘΙ - ΠΕΠΟΝΙ - ΚΑΡΠΟΥΖΙ  (ΥΠΑΙΘΡΟΥ -
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):  Ωίδιο  (Sphaerotheca  fuligena,  Erisyphe
cichoracearum), ∆όση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
Εφαρµογές 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 λίτρα/στρέµµα.
Η δόση εφαρµογής ανά στρέµµα είναι 20 κ.εκ.

Παρατηρήσεις: Συνιστάται η ένταξη του Vivando   50 SC σε προ-
γράµµατα προληπτικών ψεκασµών.
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