THIRAMISOL 80 WG
Thiram (Θιράμ)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυηµένη σύνθεση: Thiram 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 18,3% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ. ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΛΙΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Το THIRAMISOL 80 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά
βάσει της αρ. πρωτ.186865/02.07.10 άδειας του Υ.Α.Α.Τ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα
από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Mην
αναπνέετε σκόνη ή εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια /
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /
πρόσωπο. “Να 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”. “Μην
καταναλώνετε οινοπνευματώδη ποτά πριν και μετά τον ψεκασμό”.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης:
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως, πιείτε άφθονο νερό,
προκαλέστε εμετό, εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Σε
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια και κάτω από τα
βλέφαρα με άφθονο καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί
ερεθισμός συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επαφής με το
δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα και παπούτσια που έχουν έρθει σε επαφή με
το ψεκαστικό υγρό και πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι τα μέρη
του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα. Εάν επιμένει ο
δερματικός ερεθισμός καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Να
μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο να τον κρατήσετε
ήρεμο. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή χορηγήστε οξυγόνο.
Καλέστε γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για
τις δενδρώδεις καλλιέργειες και 20 μέτρων για την καλλιέργεια του
αμπελιού.
Περιέχει Thiram. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) –
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΜΗΛΙΑ για Φουζικλάδιο με δόση 250 - 300γρ. Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια
πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και έναρξης ωρίμανσης
καρπιδίου. ΑΧΛΑΔΙΑ για Φουζικλάδιο και Καστανή κηλίδωση με δόση 250 300γρ. Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής,
πτώσης πετάλων και έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
(Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά) για Εξώασκο και Κορύνεο με δόση
250 - 300γρ. Προληπτικοί ψεκασμοί α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων
και β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν τη διόγκωση των οφθαλμών κατά την
άνθηση. Για Φαιά σήψη με δόση 250 - 300γρ. Εφαρμογές στο στάδιο ρόδινης
κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων και πλήρους πτώσης πετάλων. ΑΜΠΕΛΙ
(οινοποιήσιμες ποικιλίες) για Τεφρά σήψη με δόση 250 - 300γρ. Προληπτικοί
ψεκασμοί από την αρχή της άνθησης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. ΦΡΑΟΥΛΑ
θερμοκηπίου για Τεφρά σήψη και Ανθράκωση με δόση 250 - 300γρ.
Προληπτικοί ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων άσπρων μπουμπουκιών και
μέχρι την πτώση των περισσότερων πετάλων. ΜΑΡΟΥΛΙ Θερμοκηπίου για Τεφρά
σήψη με δόση 250 - 300γρ. Μια προληπτική εφαρμογή με την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας (από το 4ο μέχρι το 9ο πραγματικό φύλλο).
ΤΟΥΛΙΠΑ, ΓΛΑΔΙΟΛΟΣ για Τεφρά σήψη με δόση 250 - 300γρ.
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα): Αχλαδιά, Μηλιά, Βερικοκιά,
Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά: 100-120. Αμπέλι, Φράουλα (Θ): 100. Μαρούλι
(Θ), Τουλίπα, Γλαδίολος: 50-100.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά: 4 με
μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες. Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Αμπέλι,
Φράουλα (θ): 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες. Μαρούλι (θ): 1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Στα μηλοειδή και στα πυρηνόκαρπα, όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού
μεγαλύτερος από 100 λίτρα / στρέμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη
συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό.
2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη
των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών
Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου αυτές εφαρμόζονται.
3) Εφαρμόστε τις υψηλότερες δόσεις όταν η πίεση προσβολής είναι μεγαλύτερη,
τα φυτά πιο αναπτυγμένα και στις περιπτώσεις προανθικών ψεκασμών.
ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ THIRAMISOL 80 WG.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφοι ψεκασμοί καλύψεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αναμίξτε τη συνιστώμενη δόση
του σκευάσματος με μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό
αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και
ψεκάστε.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης και την Ορθή Γεωργική Πρακτική. Σε περίπτωση που έχει
προηγηθεί ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται
μετά από 10 ημέρες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με
προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία Thiram ανήκει στην ομάδα των
διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα διμεθυλο –
διθειοκαρβαμιδικά. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και σε ορισμένες
περιπτώσεις την ανάπτυξη του μυκηλίου, εμφανίζοντας προληπτική δράση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Αποτέφρωση του προϊόντος σε μονάδα με σχετική άδεια για το
σκοπό αυτό. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με
τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε
σημεία για ανάκτηση ενέργειας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι: 35
ημέρες. Βερικοκιά, Ροδακινιά: 42 ημέρες. Δαμασκηνιά, Κερασιά: 14 ημέρες.
Φράουλα (θερμοκηπίου): 7 ημέρες. Μαρούλι (θερμοκηπίου): Καλύπτεται από
το στάδιο της τελευταίας επέμβασης.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το
σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται
στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά
αεριζόμενο.

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα –
Εργοστάσιο Συσκευασίας – Διανομή:

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

