ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδnγίες πριν
από τn χρήση. Αποφεύγεται να αναπνέετε εκνεφώματα. Mnv
τρώτε, µnν πίνετε, µnν καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά
ενδύµατα / µέσα ατομικής προστασίας για τα µάτια /
πρόσωπο. Χρησιμοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν
απαιτείται. Mn ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τn
συσκευασία του.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠIΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εάν ζnτήσετε ιατρική
συμβoυλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή
την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον
ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε
στάσn που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το κέντρο
δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε
περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το κέντρο
δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Ξεπλύνετε το στόµα. Σε περίπτωση επαφής με τα µάτια:
Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο
οφθαλμικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε
γιατρό. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Αντίδοτο: Δεν
υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωµατική
θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσων: 210 77 93 777
Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο
του ψεκαστικού μηχανήµατος µε τn µισή ποσότnτα του
απαιτούµενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τn
συνιστώμενn δόσn σκευάσµατος αναδεύοντας καλά.
Συμπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την
ανάδευση.
Οδηγίες
για
την
ασφαλή
απόσυρση
του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα
κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό
πίεση µε ειδικό μηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά
του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού
τρυπnθούν προηγουµένως για τn διασφάλισn τnς µn
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σnµεία συλλογής για
ανακύκλωσn ή ανάκτnσn ενέργειας.
Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος - Συνθήκες
αποθήκευσης: Να αποθnκεύεται στην αρχική του κλειστή
συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξnρό και καλά αεριζόµενο,
προστατευµένο από απευθείας έκθεσn στο nλιακό φως. Στις
συνθήκες αυτές διατnρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ:
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

MYCLOBUTANIL
(µικλοµπουτανίλ)

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)
Εγγυηµένη σύνθεση:
Myclobutanil 12% β/ο
Βοηθ. ουσίες 86.66% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΜΕ ΠPOΣTATEΥΤIKH ΚΑΙ ΘEPAΠEΥΤIKH ΔΡΑΣΗ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ AΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα.
Επιβλαβές σε περίπτωση
εισπνοής. Επιβλαβές σε
περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί σοβαρό
οφθαλµικό ερεθισµό.
Ύποπτο για πρόκληση
βλάβης στο έµβρυο.
Τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισµούς,
µε µακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60037/11-01-2006
Κάτοχος της έγκρισης: SHARDA EUROPE B.V.B.A., Heedstraat 58, T.K. 1730 Asse, Βέλγιο
Συσκευασία - ∆ιανοµή:
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής,
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ’ Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος,
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μηλοειδή: α) Μηλιά: Για Ωίδιο,
Φουζικλάδιο με δόση 30-40κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό.
Ψεκασµός στα στάδια πράσινnς, ρόδινnς κορυφής,
πτώσης πετάλων και 10-15 nµέρες αργότερα
(καρπίδιο). β) Αχλαδιά, Μουσμουλιά: Για
Φουζικλάδιο με δόση 30-40κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό.
Ψεκασµός στα στάδια πράσινης κορυφής, λευκής
κορυφής, πτώσnς πετάλων και 15-20 ημέρες
αργότερα. Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά,
Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): Για Ωίδιο με δόση 30-40
κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται
στην πτώσn των πετάλων, n δεύτερn στην απόσπαση
του κάλυκα και n τρίτn 20 nµέρες αργότερα. Αμπέλι:
Για Ωίδιο με δόση 15-25κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό.
Βασική εφαρµογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί
2-3 φύλλα και επανάλnψn ανάλογα µε την έντασn τnς
προσβολής
και
τις
καιρικές
συνθήκες.
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι,
Πεπόνι): Για Ωίδιο με δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα ψεκ.
υγρό. Ψεκασµός με την εµφάνισn των πρώτων
συμπτωμάτων και επανάλnψn ανα 7-10 nµέρες
εφόσον υπάρχει πρόβλnµα. Τριανταφυλλιά: Για
Ωίδιο, Μελανή κnλίδωσn με δόση 40-50κ.εκ/100 λίτρα
ψεκ. υγρό. Ψεκασµός µε την εµφάνισn των πρώτων
συμπτωμάτων και επανάλnψn ανά 7-14 ημέρες.
Γαριφαλιά: Για Σκωρίαση με δόση 40-50κ.εκ/100
λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός µε την εµφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων.
Παρατηρήσεις: 1. Η µικρή δόσn συνιστάται για
προληπτικές και n µεγάλn για θεραπευτικές
εφαρμογές. 2. Στις καλλιέργειες µηλοειδή,
πυρηνόκαρπα, αµπέλι και κολοκυνθοειδή υπό
κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου
εφαρμόζονται τα προγράµµατα των γεωργικών
προειδοποιήσεων.
Όγκος
ψεκαστικού
υγρού
(λιτ./στρέμμα):
Μηλοειδή: 100 - 200, Πυρnνόκαρπα: 150 - 250,
Αμπέλι: 50 - 150, Κολοκυνθοειδή - Τριανταφυλλιά Γαρυφαλιά: 50 - 100.
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική
περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσµουλιά = 4,
Πυρηνόκαρπα, Αµπέλι = 3, Κολοκυνθοειδή,
Τριανταφυλλιά, Γαριφαλιά = 5.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις
συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελλnνικές
εδαφοκλιµατικές συνθήκες.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται µε σκευάσµατα
που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδρασn.
Τελευταία επέµβαση πριν την συγκοµιδή:
Μηλοειδή, Πυρnνόκαρπα, Αµπέλι: 21 nµέρες,
Κολοκυνθοειδή: 7 nµέρες.

