
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση 
στο περιβάλλον. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/  
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Οι εργάτες θα πρέπει να 
φορούν προστατευτική ενδυμασία και  γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο 
εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το 
νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους 
οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του αμπελιού και της φράουλας και 10 
μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας, του αγγουριού και του κολοκυθιού.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε 
τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα 
προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.  Πλύνετε τα λερωμένα 
ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό 
νερό για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό 
το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση ατυχήματος μετακινήστε τον ασθενή μακριά 
από την επικίνδυνη ζώνη και μεταφέρετέ τον σε σταθερή πλάγια θέση.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι 
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

GR80234929C

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: fenhexamid 50% β/β
Βοηθ. ουσίες: 47,9% β/β

Μη διασυστηματικό

Mυκητοκτόνο
με εκλεκτική προληπτική δράση
στο βοτρύτη

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική 
συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

200γρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με εκλεκτική 
προληπτική δράση στο βοτρύτη.  Δεν παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων αλλά 
την ανάπτυξη των βλαστικών υφών των μυκήτων και τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό 
του φυτού.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.  Ο όγκος του 
ψεκαστικού υγρού και η πίεση πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να γίνει διαβροχή του 
φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την 
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.  Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας συνεχώς.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): Εφαρμογές στην 
άνθηση, λίγο πριν το κλείσιμο του βότρυ μέχρι την ωρίμανση.  Δόση: 100-150 γρ. 
σκευάσματος/στρέμμα (100-150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).  Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100 λίτρα/ στρέμμα.
ΦΡΑΟΥΛΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): Εφαρμογές 
κυρίως στην άνθηση και μέχρι την ωρίμανση.  Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα.  
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-70 λίτρα/ στρέμμα.
ΤΟΜΑΤΑ (θερμοκηπίου): Βοτρύτης (Botrytis cinerea):  Προληπτικοί ψεκασμοί από την 
εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της 
ασθένειας.  Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).  
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/ στρέμμα.
ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου): Βοτρύτης (Botrytis cinerea):  Προληπτικοί ψεκασμοί από την 
εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της 
ασθένειας.  Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού).  
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΑΓΓΟΥΡΙ (θερμοκηπίου): Βοτρύτης (Botrytis cinerea):  Προληπτικοί ψεκασμοί από την 
εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της 
ασθένειας.  Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/ στρέμμα.
ΚΟΛΟΚΥΘΙ (θερμοκηπίου): Βοτρύτης (Botrytis cinerea):  Προληπτικοί ψεκασμοί από 
την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της 
ασθένειας.  Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).  
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΡΠΟΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ (μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή)
Βοτρύτης (Botrytis cinerea):  Εμβάτπιση καρπών μετά τη συγκομιδή.  Δόση: 100 
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.
ΚΕΡΑΣΙΑ (Μικρής σημασίας χρήση3): Βοτρύτης (Botrytis cinerea), Μονίλια (Monilia 
spp.): 1-2 εφαρμογές κατά την ανθοφορία και 1-2 εφαρμογές στις δύο εβδομάδες 
που προηγούνται της συγκομιδής. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 1 ημέρα. 
Δόση: 100-150 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα.  Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 
λίτρα/ στρέμμα.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3): Βοτρύτης 
(Botrytis cinerea): Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και 
εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. BBCH: 71-89. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7-10 ημέρες. Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα.  
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΑΝΗΘΟΣ (θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): 
Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση του έβδομου πραγματικού φύλλου μέχρι την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας. BBCH: 17-49. Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 10-12 ημέρες. Δόση:150 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-90 λίτρα/στρέμμα.
ΜΑΪΔΑΝΟΣ (θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): 
Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση του έβδομου πραγματικού φύλλου μέχρι την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας. BBCH: 11-49. Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 10-12 ημέρες. Δόση:150 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-90 λίτρα/στρέμμα.
ΡΟΚΑ (θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): 
Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση του έβδομου πραγματικού φύλλου μέχρι την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας. BBCH: 11-49. Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 10-12 ημέρες. Δόση:150 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-90 λίτρα/στρέμμα.
Παρατηρήσεις:
1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος σε σταφύλια που προορίζονται για 
σταφίδα.
2. Το διάλυμα εμβάπτισης που παραμένει μετά το τέλος της κατεργασίας θα πρέπει να 
αραιώνεται με δεκαπλάσια ποσότητα νερού και να απελευθερώνεται σε γυμνό 
έδαφος το οποίο:
α) Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από υδάτινη επιφάνεια και 
β) Υπάρχει αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας (>2 
μέτρα βάθος).
3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της κερασιάς, μελιτζάνας, 
άνηθου, μαϊδανού και ρόκας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του 
σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη 
χρήση του σκευάσματος TELDOR 50 WG.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 
• Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 
10 ημέρες εφόσον απαιτείται. • Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Μέχρι 3 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. • Τομάτα 
(θερμοκηπίου) - Πιπεριά (θερμοκηπίου) - Αγγούρι (θερμοκηπίου) - Κολοκύθι 
(θερμοκηπίου): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον 
απαιτείται. • Καρποί ακτινιδιάς (μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή): 1. • Κερασιά 
(Μικρής σημασίας χρήση): Για να αποφευχθεί  η εμφάνιση φαινομένων 
ανθεκτικότητας, ο αριθμός εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν να μην 
υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου γι α κάθε καλλιεργητική περίοδο αριθμού 

εφαρμογών για την καταπολέμηση του Botrytis cinerea και του Monilia spp. • 
Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση): Μέχρι 3 
εφαρμογές. • Άνηθος – Μαϊδανός – Ρόκα (θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας 
χρήση): Μέχρι 2 εφαρμογές.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Αμπέλι (επιτραπέζια): 7 ημέρες. • Αμπέλι (οινοποιήσιμα): 14 ημέρες. • Φράουλα 
(υπαίθρου και θερμοκηπίου), Τομάτα (θερμοκηπίου), Πιπεριά (θερμοκηπίου), Αγγούρι 
(θερμοκηπίου), Κολοκύθι (θερμοκηπίου), Κερασιά, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου), Ρόκα 
(θερμοκηπίου), Άνηθος (θερμοκηπίου), Μαϊδανός (θερμοκηπίου): 1 ημέρα.• Καρποί 
ακτινιδιάς (μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή): 60 ημέρες. • Μελιτζάνα (υπαίθρου): 3 
ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
• Εφαρμόστε το Teldor 50 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των 
ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. • Εφαρμόστε το Teldor 50 WG 
σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης από τα υδροξυανιλίδια με τα οποία δεν εμφανίζεται 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για 
τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για 
ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος, πρέπει να γίνεται 
σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία 
παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε 
συνήθης συνθήκες αποθήκευσης.
Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος κυτίου.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 
6772 / 1-4-2003
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