
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με 
προστατευτική και θεραπευτική δράση
Ανήκει στην ομάδα των Τριαζολών (DIMs) και δρα 
παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Α.Α.Δ.Α.: 60874/26-06-2019

Κάτοχος της άδειας: ASCENZA AGRO S.A., Alameda dos Oceanos
lote 1.06.1.1 – 3ºA, Parque das Nações, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά: Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), 190 11 Αυλώνας  Αττικής
Τηλ.: +30 22950 29350-4, Fax: +30 22950 29305
Υπ/μα Βορείου Ελλάδος: ΒΙΠΕΘ. Ο.Τ. 42, Δ.Α.11, Τ.Θ. 174, 570 22 
Σίνδος Θεσ/κης, Τηλ.: +30 2310 788002-3, Fαx: +30 2310 799840

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 400 κ.εκ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Penconazole (πενκοναζόλ) 10%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
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19Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο 
έµβρυο. Τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισµούς, µε 
µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Προφυλάξεις: 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 τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, 
όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά 
γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα 
µάτια / πρόσωπο. Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονι-
δίων / εκνεφώµατα. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωµη προστατευτική 
ενδυµασία και µπότες κατά την ανάµιξη/φόρτωση και κατά την εφαρµογή». Σε περίπτωση 
επανεισόδου µετά τον ψεκασµό οι εργάτες πρέπει να φοράνε ολόσωµη προστατευτική 
ενδυµασία και µπότες. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυµασίες µετά τη χρήση. Να 
αερίσετε τα θερµοκήπια όπου χρησιµοποιήθηκε το σκεύασµα µέχρι να στεγνώσει το προϊόν 
πριν ξαναµπείτε. ∆ιάθεση περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Μη 
ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους 
οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: Συµβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αµέσως το 
κέντρο δηλητηριάσεων. Μην προκαλέσετε εµετό. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόµα σε ασθενή 
που έχει χάσει τις αισθήσεις του. 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 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συµβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική Θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Καλλιέργειες – Ασθένειες – ∆όσεις (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού)  - Χρόνος εφαρµογής: Μηλιά, Αχλαδιά: ∆όση 
30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Ωίδιο εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και 
επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωµα των οφθαλµών έως 
ότου οι καρποί αποκτήσουν µέγεθος 10 mm περίπου (BBCH 01-71). Ροδακινιά, Βερικοκιά: ∆όση 30-40 κ.εκ. Όγκος 
ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Ωίδιο εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη ανάλογα 
µε την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωµα των oφθαλµών έως την αρχή 
χρωµατισµού των καρπών (BBCH 01-71). Αµπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες ποικιλίες): ∆όση 30-40 κ.εκ. 
Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για Ωίδιο εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και 
επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα 3 φύλλα µέχρι οι περισσότερες 
ράγες στο τσαµπί να εφάπτονται µεταξύ τους (BBCH 13-79). Τοµάτα (Θ): ∆όση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 
λίτρα/στρ. Για Ωίδιο εφαρµογές µε  την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση 
της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από την αρχή της άνθησης µέχρι το 10% των καρπών να αποκτήσει το 
τυπικό χρώµα ωρίµανσης (BBCH 61-81). Κολοκυνθοειδή µε εδώδιµο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) (Υ, Θ): ∆όση 
30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για Ωίδιο εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων 
και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της 
καλλιέργειας µέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό µέγεθος και 
σχήµα (BBCH 14-79). Κολοκυνθοειδή µε εδώδιµο φλοιό (Αγγουράκι) (gherkin) (Υ, Θ): ∆όση 30-35 κ.εκ. Όγκος ψεκ. 
υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για Ωίδιο εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη ανάλογα 
µε την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας µέχρι 9 ή 
περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό µέγεθος και σχήµα (BBCH 14-79). 
Κολοκυνθοειδή µε µη εδώδιµο φλοιό (Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα) (Y, Θ): ∆όση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 
50-100 λίτρα/στρ. Για Ωίδιο   εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη ανάλογα µε την 
ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας µέχρι 9 ή περισσότεροι 
καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό µέγεθος και σχήµα (BBCH 14-79). Παρατηρήσεις: Η 
µικρή δόση να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις χαµηλής πίεσης προσβολής. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αµπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες ποικιλίες), 
Τοµάτα (Θ), Κολοκυνθοειδή µε εδώδιµο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) (Θ), Κολοκυνθοειδή µε εδώδιµο φλοιό 
(Αγγουράκι) (gherkin) (Θ), Κολοκυνθοειδή µε µη εδώδιµο φλοιό (Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα) (Y, Θ): 3/7-14 
ηµέρες. Κολοκυνθοειδή µε εδώδιµο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) (Υ): 2/10 ηµέρες. Κολοκυνθοειδή µε εδώδιµο 
φλοιό (Αγγουράκι) (gherkin) (Υ): 2/7-14 ηµέρες. • Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος. • Τρόπος 
παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Προσθέστε 
την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος αναδεύοντας και συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. • Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήµατα του ψεκαστικού µε νερό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές µε καθαρό νερό. • ∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή του µε µυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου 
δράσης, κατά προτίµηση, επαφής ή µυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην οµάδα των DMIs (υποοµάδα των 
τριαζολών) και δεν εµφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε εκείνα της οµάδας των DMIs. • Χρονικό διάστηµα 
ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρµοστεί το σκεύασµα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. • Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι 
φυτοτοξικό όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες οδηγίες χρήσεως. • Τελευταία επέµβαση πριν τη 
συγκοµιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Αµπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες ποικιλίες): 14 ηµέρες. 
Τοµάτα (Θ), Αγγούρι-Αγγουράκι (gherkin)-Κολοκυθάκι-Πεπόνι-Καρπούζι-Κολοκύθα (Υ, Θ): 3 ηµέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  Τα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες) 
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο 
ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Να αποθηκεύεται στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο µακριά από το 
άµεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Εγγυημένη σύνθεση: Penconazole 10% β/ο
                                         Βοηθητικές ουσίες 89,6% β/β

205x105mm
NEO KOPTIKO

Font: PF DIN
size: 7pt

Διάσταση 
εικονογράμματος
16x16mm


