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182mm

197mm

Collis

Εγγυηµένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

20/10 SC

Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπόσκαλιντ/ Κρεσοξίμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση
του ωιδίου µε προληπτική και
θεραπευτική δράση

101503α

110mm

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ
• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.• Ύποπτο
για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιµοποιείτε
µέσα ατοµικής προστασίας όπως απαιτείται. • Εφοδιαστείτε
µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μαζέψτε τη χυµένη
ποσότητα. • ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε κατάλληλα
σηµεία συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συµβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

500 κ.εκ.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Pantone 187 c - Black
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197mm

182mm

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Συνιστώνται ψεκασµοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας µέχρις απορροής.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ∆ΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)
• Αµπέλι – Για την καταπολέµηση του Ωιδίου (Uncinula necator). ∆όση: 40.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέµµα. Συστήνονται
προληπτικοί ψεκασµοί, από την έναρξη της άνθησης µέχρι το κλείσιµο των
σταφυλιών, σε διαστήµατα των 10 – 14 ηµερών. Μέγιστος αριθµός επεµβάσεων
ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
• Αγγούρι, Κολοκύθι (θερµοκήπιο-αγρός) - Για την καταπολέµηση του Ωιδίου
(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea). ∆όση: 40-50 (1). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέµµα. Έναρξη ψεκασµών
µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη ανά 7-10 ηµέρες.
Μέγιστος αριθµός επεµβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
• Πεπόνι, Καρπούζι (αγρός) – Για την καταπολέµηση του Ωιδίου (Erysiphe
cichoracearum). ∆όση: 40-50 (1). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού / στρέµµα. Έναρξη ψεκασµών µε την εµφάνιση των
πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη ανά 10-14 ηµέρες. Μέγιστος αριθµός
επεµβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η µεγαλύτερη δόση και το µικρότερο µεσοδιάστηµα πρέπει να εφαρµόζονται
όταν υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης ή εξέλιξης της ασθένειας.
2. ∆ιαχείριση ανθεκτικότητας:
- Εφαρµόστε το Collis 20/10 SC, προληπτικά µε την έναρξη της ασθένειας
και όχι θεραπευτικά.
- Χρησιµοποιήστε την συνιστώµενη από τον παρασκευαστή δόση.
- Εφαρµόστε το Collis 20/10 SC σε εναλλαγή µε µυκητοκτόνα από διαφορετικές
οµάδες µε διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3, µε όχι περισσότερες από 2 συνεχόµενες εφαρµογές.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίζουµε το βυτίο µέχρι τη
µέση µε νερό. Προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος υπό
συνεχή ανάδευση. Συµπληρώνουµε το βυτίο µε νερό και συνεχίζουµε την
ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η: Σταφύλια: 35 ηµέρες.
Αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι: 3 ηµέρες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Με άφθονο νερό.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται
στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόµενο,
µακριά από το άµεσο ηλιακό φως, σε θερµοκρασίες από –5 C έως 30 C.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά µέσα συσκευασίας ξεπλένονται
υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του
ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται στα σηµεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν εξουδετερώνεται
µε κάψιµο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχηµικά (περίπου 1100 C για 2
δευτερόλεπτα).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι
οδηγίες της ετικέτας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην εισέρχεστε στις ψεκασµένες καλλιέργειες πριν στεγνώσει τελείως
το ψεκαστικό υγρό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συµβουλευτείτε/Επισκεφτείτε
γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό
και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισµός, ζητήστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεµο και µεταφέρατέ
τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό,
κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και µετά πιείτε
άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. Μην προκαλείτε εµετό αν δεν
συµβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εµετό ή µην δίνετε τίποτα από
στόµατος σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Στο αµπέλι να µην συνδυάζεται µε σκευάσµατα που περιέχουν chlorpyrifos
και chlorpyrifos methyl. Στο αγγούρι και κολοκύθι θερµοκηπίου να µην
συνδυάζεται µε σκευάσµατα που περιέχουν pyriproxyfen, pymetrozine και
cyromazine, σε ψεκασµούς φυλλώµατος, ενδέχεται να προκληθεί περιφερειακή
νέκρωση των νεαρών φύλλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνδυασµού στο
βυτίο µε περισσότερα του ενός φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή προσθήκης
προϊόντων θρέψης σε πολλαπλούς συνδυασµούς να προηγείται δοκιµαστική
εφαρµογή σε µικρή έκταση.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς, να αφήσετε µιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων µέχρι τα επιφανειακά ύδατα.
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Pantone Orange 021 c - Black
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197mm

Collis

20/10 SC

Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπόσκαλιντ/ Κρεσοξίμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυηµένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση
του ωιδίου µε προληπτική και
θεραπευτική δράση

101503α

110mm

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

500 κ.εκ.

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.• Ύποπτο
για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιµοποιείτε
µέσα ατοµικής προστασίας όπως απαιτείται. • Εφοδιαστείτε
µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μαζέψτε τη χυµένη
ποσότητα. • ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε κατάλληλα
σηµεία συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συµβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Pantone 187 c - Black

booklet preview
212mm

Collis

20/10 SC

Boscalid / Kresoxim-methyl (Μπόσκαλιντ/ Κρεσοξίμ-μεθύλ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυηµένη σύνθεση: Boscalid 20% β/ο, Kresoxim-methyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 71,07% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση
του ωιδίου µε προληπτική και
θεραπευτική δράση
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

101503α

110mm

110mm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ:
Μίγµα δύο δραστικών συστατικών, kresoxim-methyl και boscalid, µε παρόµοιο
τρόπο δράσης για την καταπολέµηση του Ωιδίου. Το kresoxim-methyl παρεµποδίζει
την κυτταρική αναπνοή (κυτόχρωµα bc1) και εµφανίζει διελασµατική κίνηση,
ενώ το boscalid επίσης εµποδίζει την κυτταρική αναπνοή, αλλά σε διαφορετική
θέση δράσης και εµφανίζει διασυστηµατική κίνηση. Το Collis 20/10 SC
παρεµποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του µυκηλίου και τη
σποριογένεση εµφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

500 κ.εκ.

• Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.• Ύποπτο
για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιµοποιείτε
µέσα ατοµικής προστασίας όπως απαιτείται. • Εφοδιαστείτε
µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μαζέψτε τη χυµένη
ποσότητα. • ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε κατάλληλα
σηµεία συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συµβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60136/23-1-2008

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

