
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνι- 
στάται 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.

Συνδυαστικότητα: -
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ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ: 
Πεδίο Εφαρμογής - Ασθένειες -  ∆όσεις σκευάσματος -  Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής:

Μήλα, Αχλαδιά: Για Ωίδιο (Podosphaera leucotricha) με δόση: 30 - 40 κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκ. υγρού (30 - 40 κ.εκ. / στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού: 100 L / στρ., 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: Για Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa – Podosphaera oxyacanthae) με 
δόση: 30 - 40 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 - 40 κ.εκ. / στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού: 
100 L / στρ., με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα 
με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωμα των oφ- 
θαλμών έως την αρχή χρωματισμού των καρπών (BBCH 01 - 71). Αμπέλι (επιτρα- 
πέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για Ωίδιο (Uncinula necator) με δόση: 30 - 40 
κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 - 40 κ.εκ. / στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού: 50 - 100  L 
/ στρ., 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 (θερμοκηπίου): Για Ωίδιο (Leveillula taurica) με δόση: 30 - 40 κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκ. υγρού (15 - 40 κ.εκ./στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού: 50 -100  L / στρ., 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). Κολοκυν- 
θοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγούρι, Κολοκυθάκι (Υ+Θ): Για Ωίδιο (Sphaerothe-
ca fuliginea – Erysiphe cichoracearum) με δόση: 30 - 40 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(15 - 40 κ.εκ. / στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού: 50 - 100  L / στρ., 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 περισ- 
σότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και 
σχήμα (BBCH 14 - 79). Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγουράκι (gherkin) 
(Υ+Θ): Για Ωίδιο (Sphaerotheca fuliginea – Erysiphe cichoracearum) με δόση: 30 - 
35 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 - 35 κ.εκ. / στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού: 50 -100  
L / στρ., 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): Για Ωίδιο (Sphaerotheca 
fuliginea - Erysiphe cichoracearum) με δόση: 30 - 40 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 
- 40 κ.εκ. / στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού: 50 - 100  L / στρ., 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).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστημα εφαρ- 
μογών σε ημέρες: Μήλα, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι (επιτραπέζιες και 
οινοποιήσιμες ποικιλίες), Τομάτα (Θ), Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγούρι 
(Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Αγγουράκι (gherkin) (Θ): 3 / 7-14. Κολοκυνθοειδή με μη 
εδώδιμο φλοιό:  Καρπούζι - Πεπόνι - Κολοκύθα (Y+Θ): 3 / 7-14. Κολοκυνθοειδή με 
εδώδιμο φλοιό: Αγγούρι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ): 2 / 10. Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο 
φλοιό: Αγγουράκι (gherkin) (Υ): 2 / 7-14.

Παρατηρήσεις: 
Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, 
Ροδακινιά, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14. Τομάτα (Θ): 3. 
(Υ + Θ): Αγγούρι, Αγγουράκι (gherkin), Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: 3.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης 
στο έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμο- 
ποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια / πρόσωπο. Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγο- 
νιδίων / 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 μια 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: Kαλέστε 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. 
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777

PENCOL 10 EC 
(Penconazole 10%)

Περιεχόμενο: 400 ml

Αριθμός Άδειας ∆ιάθεσης στην 
Αγορά: 60875 / 26.06.2019
 
Εγγυημένη σύνθεση: 
∆ραστική ουσία: 
Penconazole 10 %  β/ο
Βοηθητικές ουσίες 89,6 % β/β

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Κάτοχος της έγκρισης: 
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: 
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε., 
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, 
T.K.: 15 233, Τηλ.: 210 5578777

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 
σταθερότητα του σκευάσματος:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του 
κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσε- 
ρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά 
από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθή- 
κες αυτές διατηρείται σταθερό για 
δύο (2) χρόνια.

Αριθ. Παρτίδας /
Ημερ. Παραγωγής: 
βλέπε συσκευασία    

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

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

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 συμ- 
πληρώστε 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.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευ- 
ασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλέ- 
νονται 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, εναπο- 
τίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμο- 
ποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες 
χρήσεως.

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. C-F CLP


