
PLATOON

Προφυλάξεις: •Mακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην 
πίνετε ή καπνίζετε •Φοράτε κατάλληλα γάντια •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, 
αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας •Μη ρυπαίνετε τα νερά με το 
σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν 
χάσει τις αισθήσεις τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 
και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Το PLATOON 80 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει χορήγησης άδειας παράλληλου εμπορίου 

με αρ πρωτ. 1812/19611/14-2-2013 από το Υ.Α.Α.Τ.
Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που 

παρασκευάζεται από την εταιρεία CHEMINOVA AGRO Ισπανίας και ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δυνάμει 
της με άρ. 60327/6-6-2012 έγκρισης κυκλοφορίας ΑLIAL 80 WG

Fosetyl-Al  80%  Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση: fosetyl-al 80% (β/β)
 Βοηθητικές ουσίες:  16,7% (β/β)

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΜΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 ΚΑΙ ΔΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 
στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και 
δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν Mancozeb. Δεν 
συνδιάζεται με χαλκούχα σκευάσματα και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο. Σε 
περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί το PLATOON 80 
WG αφού περάσει μία βδομάδα από την εφαρμογή.

Φάσμα δράσης: Πεδίο εφαρμογής-Ασθένειες-Δόσεις (σε γραμ.σκευάσματος/100 
λίτρα νερό)-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:  

Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες, Γκρέιπ Φρουτ, Κίτρο, Περγαμόντο, 
Νερατζιά: Φυτόφθορα 250-300. Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη στην αρχή της άνθησης, 
δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη – Νοέμβρη.
Μηλιές, Αχλαδιές: Φυτόφθορα λαιμού 250 -300. Ο πρώτος ψεκασμός τον Απρίλιο ο 
δεύτερος τον Ιούλιο και ο τρίτος τον Σεπτέμβρη – Οκτώβρη
Αμπέλια (οινοποιήσιμα): Περονόσπορος 250-300. Ψεκασμός λίγο πρίν την άνθηση και 
επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της 
ασθένειας

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιτ/στρέμμα): Eσπεριδοειδή: 100-150, Μηλιά,  Αχλαδιά: 
80-120, Aμπέλια (οινοποιήσιμα): 30-110

Mέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Mεσοδιαστήματα 
εφαρμογών σε ημέρες: Eσπεριδοειδή: 3, Μηλιά Αχλαδιά: 3/-, Αμπέλια (οινοποιήσιμα): 
4/10-14

Παρατηρήσεις: Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθούνται οι οδηγίες των 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
Συνιστάται ο συνδυασμός του με μυκητοκτόνα επαφής ( με δ.ο. mancozeb, folpet) για να 
επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασμούς μετά την 
άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 15 ημέρες, Μηλιά αχλαδιά: 28 
ημέρες, Αμπέλι (οινοποιήσιμο): 28 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:Tα κενά μέσα 
συσκευασίας  (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Nα αποθηκεύεται 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις 
συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
παρασκευής.

Περιεχόμενο:  2.5 κιλά 

Παρασκευαστής: CHEMINOVA AGRO Iσπανία
Κάτοχος της έγκρισης παράλληλης εισαγωγής – Υποσυσκευαστής – 
Διανομή:

80 WG

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Eπιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες 
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 




