ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Η ανάµιξη/φόρτωση του προϊόντος να γίνεται σε καλά
αεριζόµενο χώρο.
Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρµογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει.
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία κατά τη διάρκεια εφαρµογής
στο θερµοκήπιο.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές πληροφορίες: Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και το
ρουχισµό. Εάν εµφανιστούν συµπτώµατα: Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε τον
περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στον γιατρό.
Αφαιρέστε/Βγάλτε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: Συµβουλευτείτε/Επισκεφτείτε
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.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εµετό. Ξεπλύνετε το στόµα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία
(απολύµανση, ζωτικές λειτουργίες).
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστροµπιν/ντιµεθοµόρφ)

Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)

Εγγυηµένη σύνθεση: Pyraclostrobin 4% β/ο (οµάδα µεθόξυκαρβαµιδικά),
Dimethomorph 7.2% β/ο (οµάδα µορφολινικά),
Βοηθητικές ουσίες 89% β/β.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα
της οµάδας Ωοµυκήτων (περονόσποροι) και Ασκοµυκήτων (ωίδια).
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µια αψέκαστη
ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεµποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη
θέση Qo του συµπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εµφανίζει
αποπλαστική και διελασµατική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα
παρεµποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος και εµφανίζει επίσης
διελασµατική κίνηση.
ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασµοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέµηση του περονόσπορου
(Phytophthora infestans) µε δόση 250-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέµµα. Συστήνεται η έναρξη
προληπτικών ψεκασµών στην αρχή της άνθησης. Η µέγιστη δόση ανά 100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού να εφαρµόζεται µε το µικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε
να µην ξεπερνιέται η µέγιστη δόση ανά στρέµµα (200-250 κ.εκ./στρέµµα).
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, µε µεσοδιάστηµα
εφαρµογών 7-8 ηµέρες, εφόσον απαιτείται.
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέµηση του
περονόσπορου (Pseudoperonospora cubensis) και του ωιδίου (Erysiphe
cichoracearum) µε δόση 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250
κ.εκ./στρέµµα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέµµα. Συστήνονται
προληπτικοί ψεκασµοί µε την έναρξη του σχηµατισµού των καρπών. Μέγιστος
αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, µε µεσοδιάστηµα εφαρµογών
7-8 ηµέρες, εφόσον απαιτείται.
ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέµηση του περονόσπορου
(Pseudoperonospora cubensis) µε δόση 250 κ.εκ./στρέµµα. Όγκος ψεκαστικού
υγρού: 80 λίτρα/στρέµµα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασµών µε την
εµφάνιση του 5ου πραγµατικού φύλλου. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά
καλλιεργητική περίοδο: 3, µε µεσοδιάστηµα εφαρµογών 7 ηµέρες, εφόσον
απαιτείται.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

•Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.•Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές
οδούς.•Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.•Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.•Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.•Πολύ τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.•
Αποφεύγετε να αναπνέετε ατµούς.•Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ενδύµατα.•Πλυθείτε σχολαστικά µε άφθονο νερό και σαπούνι µετά
το χειρισµό.•Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.•Αφαιρέστε/Βγάλτε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ:
Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό.•Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: Συµβουλευτείτε/Επισκεφτείτε 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.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.•ΜΗΝ
προκαλέσετε εµετό.•Ξεπλύντε το στόµα.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.•Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60373/7-6-2013
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.

ΜΑΡΟΥΛΙ, ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέµηση του περονόσπορου
(Bremia lactucae) µε δόση 200-250 κ.εκ./ στρέµµα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-80
λίτρα/στρέµµα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασµών µε την εµφάνιση του 5ου
πραγµατικού φύλλου. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, µε
µεσοδιάστηµα εφαρµογών 7-8 ηµέρες, εφόσον απαιτείται.
ΚΡΕΜΜΥ∆Ι, ΣΚΟΡ∆Ο (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):. Για την καταπολέµηση του περονόσπορου
(Peronospora destructor) µε δόση 500 κεκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα / στρέµµα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών
ψεκασµών µε την εµφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, µε
µεσοδιάστηµα εφαρµογών 7-8 ηµέρες, εφόσον απαιτείται.
ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέµηση του περονόσπορου (Phytophthora infestans) µε δόση
200-250 κ.εκ./ στρέµµα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρέµµα. Συστήνεται
η έναρξη προληπτικών ψεκασµών πριν να κλείσουν οι γραµµές της καλλιέργειας.
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, µε µεσοδιάστηµα
εφαρµογών 10 ηµέρες, εφόσον απαιτείται.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα µικρότερα µεσοδιαστήµατα να
εφαρµόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εµφάνισης της προσβολής. 2.
Προληπτικές εφαρµογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των
ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρµόζονται, οι συστάσεις των
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση και
προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε
µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
•Εφαρµόστε το COACH® PLUS 4/7.2 EC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των
ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρµογές.
•Εφαρµόστε το COACH® PLUS 4/7.2 EC σε εναλλαγή µε µυκητοκτόνα άλλων οµάδων
µε διαφορετικό τρόπο δράσης (Μέγιστος αριθµός συνεχόµενων εφαρµογών: 2).
•Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Τοµάτα (Υπαίθρου, Θερµοκηπίου), Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου), Πατάτα: 3 ηµέρες.
Αγγούρι, Κολοκύθι (Θερµοκηπίου): 1 ηµέρα.
Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Κρεµµύδι, Σκόρδο (Υπαίθρου): 7 ηµέρες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισµός του ψεκαστήρα µε νερό.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται τριπλό
ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια,
αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται στα σηµεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ηµεροµηνία
παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, σε
χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο.

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ: 500 ê.åê.

