266Χ150mm
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιµοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώµατα. Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά
γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο.
∆ιάθεση του περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Φοράτε
γάντια κατά την ανάµιξη / φόρτωση και µπότες κατά την εφαρµογή. Οι εργάτες να
φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύµατα εάν εισέρχονται σε ψεκασµένες καλλιέργειες λίγο µετά την εφαρµογή του σκευάσµατος καθώς και κατά την συγκοµιδή. Στα
πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρµογή να γίνεται µε τρακτέρ µε κλειστή καµπίνα.
Mη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε
τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:- 20 µέτρων στα πυρηνόκαρπα, σε συνδυασµό µε χρήση ακροφυσίων
µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%, - 10 µέτρων στα χειµερινά
σιτηρά, σε συνδυασµό µε χρήση ακροφυσίων µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού
νέφους κατά 60%, - 5 µέτρων στα ανοιξιάτικα σιτηρά, - 10 µέτρων σε σπαράγγι, σε
συνδυασµό µε χρήση ακροφυσίων µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους
κατά 60%, - 10 µέτρων σε αµπέλι. Για να προστατέψετε τα φυτά µη στόχοι, να αφήσετε µίαν αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 µέτρων από ακαλλιέργητη γη στα πυρηνόκαρπα,
όταν ο ψεκασµός γίνεται µε συµβατικά ακροφύσια ή χρησιµοποιείστε ακροφύσια µείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε
άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί
εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 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. Εάν δεν
υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε
τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός. Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό
το δοχείο ή την ετικέτα του. Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόζεται συµπτωµατική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77.93.777
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Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε τη µισή ποσότητα του απαιτούµενου
νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώστε
µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αµέσως µετά τον ψεκασµό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το µηχάνηµα και όλα τα εξαρτήµατα τρεις φορές µε καθαρό νερό.
Συνδυαστικότητα:–
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
δοχείο) και αφού τρυπηθούν προηγουµένως για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης
µαζί µε τα κουτιά που θα καταστραφούν µε σκίσιµο, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

LAGOON 25 EW
Tebuconazole
Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)
(Τεμπουκοναζόλ: Ομάδα τριαζολών)
Εγγυημένη σύνθεση: Tebuconazole 25% β/o
Βοηθητικές ουσίες 75,4% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα
τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε
ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες,
Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη
βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14
(Demethylation Inhibitors – DMIs).
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη •Ύποπτο
για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 800 κ.εκ.
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.668/09.03.2018
Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business
Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia – Ισπανία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ÈÝóç ÎçñïðÞãáäï, 19600 MÜíäñá ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Φάσµα δράσης: Πεδίο εφαρµογής - Στόχος - ∆όσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Για ωίδιο µε δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού
(60-110 κ.εκ./στρ.) και για µονίλια καρπών µε δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.
υγρού (60-110 κ.εκ./στρ.). Εφαρµογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή εφαρµογή για την προστασία των
καρπών, πριν από την συγκοµιδή. Η µεγάλη δόση να εφαρµόζεται µόνο εφόσον οι
καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία µετά την συγκοµιδή τους. ΑΜΠΕΛΙ
(επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες ποικιλίες): Για ωίδιο µε δόση 40 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού (40 κ.εκ./ στρ.). Εφαρµογές λίγο πριν την άνθηση µέχρι το κλείσιµο της
σταφυλής. ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Για σκωρίαση µε δόση 100 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή µετά την
συγκοµιδή από Ιούλιο µέχρι Σεπτέµβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΒΡΩΜΗ, TRITICALE: Για ελµινθοσπορίωση και σεπτορίωση µε δόση 100 κ.εκ./στρ. Εφαρµογή από το τέλος του
αδελφώµατος έως το τέλος της άνθησης.
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέµµα): Ροδακινιά, Νεκταρινιά 120-150,
Αµπέλι 50-100, Σπαράγγι 100, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώµη, Triticale 20-40.
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο / µεσοδιάστηµα εφαρµογών (ηµέρες): Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Σπαράγγι, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώµη,
Τriticale:1. Αµπέλι: 2/14-21.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το
σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: ∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Συνίσταται η εφαρµογή του LAGOON 25 EW να γίνεται προληπτικά και σε
εναλλαγή µε µυκητοκτόνα επαφής ή µυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην οµάδα των
DMIs (υποοµάδα των τριαζολών) ή δεν εµφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε
εκείνα της οµάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.
Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και: - σποράς ή φύτευσης της
προστατευόµενης καλλιέργειας: ∆εν απαιτείται,- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ∆εν απαιτείται, - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των
ζώων στην καλλιέργεια στην οποία εχει εφαρµοστεί το σκεύασµα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις στις
ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες.
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Ροδακινιά, Νεκταρινιά 7 ηµέρες, Αµπέλι
14 ηµέρες, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώµη, Triticale 28 ηµέρες. Σπαράγγι δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρµογής.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόµενο και σε
κανονικές θερµοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασµα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Ηµερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθµός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

