ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Ziram είναι προστατευτικό
διθειοκαρβαµιδικό µυκητοκτόνο για προληπτική εφαρµογή στις
καλλιέργειες: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για το φουζικλάδιο και την
καστανή κηλίδωση και Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά) για τον εξώασκο, το
κορύνεο και τη φαιά σήψη. Το Ziram παρεµποδίζει τη βλάστηση των
σπορίων και σε ορισµένες περιπτώσεις την ανάπτυξη του µυκηλίου
εμφανίζοντας προληπτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οµοιόµορφοι ψεκασµοί καλύψεως. Ο όγκος
του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το µέγεθος και τον όγκο των
φυτών και τη συνήθη γεωργική πρακτική ψεκασµού µυκητοκτόνων.
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.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα απο παρατεταμένη
ή επανειλημμένη έκθεση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΣθΕΝΕIΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (σε γραµ./100 λιτ.ψεκ.
Υγρό) - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Μηλιά: Φουζικλάδιο: 250-300γρ. Προληπτικοί ψεκασµοί στα στάδια
της πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων,
πλήρους πτώσης πετάλων.
Αχλαδιά: Φουζικλάδιο, Καστανή Κηλίδωση: 250-300γρ. Προληπτικοί
ψεκασµοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής,
πτώσης πετάλων, έναρξης ωρίµανσης του καρπιδίου.
Ροδακινιά: Εξώασκος, Κορύνεο: 250-300γρ. Προληπτικοί ψεκασµοί το
φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων, τέλος χειµώνα-αρχές άνοιξης
πριν την διόγκωση των οφθαλµών, κατά την άνθηση. Φαιά σήψη:
250-300γρ. Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων,
πλήρους πτώσης πετάλων.
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιτ/στρέµµα): 100-120.
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 3
εφαρµογές µε µεσοδιάστηµα 7-14 ηµέρες εφόσον απαιτείται.
Παρατηρήσεις: 1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο µε την ένταση
της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
2) Όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού µεγαλύτερος από 100
λίτρα/στρέµµα, θα πρέπει να χρησιµοποιείται η µικρότερη
συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό.
3) Οι εφαρµογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την
ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των
Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρµόζονται.
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Λόγω του τρόπου δράσης και του
χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η
συνδυασμένη εφαρµογή του, ή η εναλλαγή του µε τα νέα εκλεκτικά και
θεραπευτικά µυκητοκτόνα, για διεύρυνση του φάσµατος δράσης και
για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των νέων θεραπευτικών
μυκητοκτόνων.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά: Τέλος άνθησης
(πτώση πετάλων), Αχλαδιά: 60 ηµέρες, Ροδακινιά: Τέλος άνθησης
(πτώση πετάλων).
Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το ττροϊον.
• Να φοράτε προστετευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύµατα, µέσα ατομικής
προστασίας για τα µάτια και το πρόσωπο.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετέ τα προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους,
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να τα ξεπλένετε.
• Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα:
Συμβουλευθείτε / Επισκευθείτε γιατρό.
• Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.
• Φοράτε κατάλληλες µπότες και µάσκα µε φίλτρα και προσωπίδα κατά την
ανάµιξη / φόρτωση ή ψεκασµό.
• Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία και κατάλληλα
γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό.
• Δεν επιτρέπεται η εφαρµογή µε ψεκαστήρα πλάτης.
• Μην καταναλώνετε οινοπνευµατώδη ποτά πριν και µετά τον ψεκασµό
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕIΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα:
Αφαιρέστε τα εµποτισµένα µε το ψεκαστικό υγρό ρούχα αµέσως και πλύνετε
καλά τα προσβεβληµένα µέρη του σώµατος µε νερό και σαπούνι. Εάν ο
ερεθισµός παραµένει, ζητείστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια µε καθαρό νερό για
αρκετά λεπτά. Συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόµα αµέσως, πιείτε άφθονο
νερό, προκαλέστε εµετό, εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε
αμέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
κρατήστε τον ήρεµο. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή χορηγήστε
οξυγόνο. Καλέστε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική
θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ KENTPOV ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠIΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕIΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς
να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 µέτρων
από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες
και δόσεις εφαρµογής. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες
μηλιάς "Golden Delicious", αχλαδιάς "Κρυστάλλι".
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά υλικά συσκευασίας 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 σκίσιµο, για
τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής,
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Το σκεύασµα
παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην
αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, σε χώρο σκοτεινό, ξηρό, δροσερό και
καλά αεριζόµενο.

