
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Μυκητοκτόνο με διασυστηματική δράση κατά των 
περονοσπόρων και της αλτερνάριας σε πατάτα και 
τομάτα.
Το iprovalicarb (ομάδα αμιδο-καρβαμιδικών εστέρων) 
δρα εξειδικευμένα κυρίως εναντίον μυκήτων της τάξης 
Peronosporales της κλάσης των Ωομυκήτων. Γενικά το 
iprovalicarb θεωρείται ότι εμφανίζει αξιόλογη 
προληπτική κυρίως δράση αλλά και ικανοποιητική 
θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση απορροφάται 
ταχέως από το φύλλωμα και κινείται μέσα στο φυτό με 
αποπλαστική κυρίως κίνηση. Το propineb ανήκει στη 
χημική ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και 
συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά. Η 
δράση του είναι προστατευτική.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΧΡΗΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΕΧΘΡΟΣ - ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(ΣΚΕΥΑΣΜΑ) - ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πατάτα
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) - Αλτερναρίωση 
(Alternaria solani). Δόση εφαρμογής: 250-300γρ. 
σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
30-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνονται προληπτικοί 
ψεκασμοί, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 
του παθογόνου, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 
ημέρες.
Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/περίοδο: 2-3.
Τομάτα (Υπαίθρου - Θερμοκηπίου)
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) - Αλτερναρίωση 
(Alternaria solani). Δόση εφαρμογής: 250 γρ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/ στρέμμα (Υπαίθρου), 
100-120 λίτρα/στρέμμα (Θερμοκηπίου). Συστήνονται 
προληπτικοί ψεκασμοί, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη του παθογόνου, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
7-14 ημέρες.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/περίοδο: 2-3.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
συγκομιδής (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ):
•Πατάτα: 14 ημέρες •Τομάτα Υπαίθρου: 20 ημέρες 
•Τομάτα Θερμοκηπίου: 7 ημέρες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως 
φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή 
ποσότητα νερού και τη ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό θα 
πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή 
του.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό να γίνεται 
πλύσιμο των ψεκαστικών μέσων με νερό. Να γίνονται, 
τουλάχιστον, 3 ξεπλύματα.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ 
Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 
Ή ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Χρήση του Melody Duo μόνο προληπτικά και κατά προτίμηση 
στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. • Σε περιοχές που 
εφαρμόζονται μέχρι 6 επεμβάσεις για τον περονόσπορο, οι μισές 
μπορεί να είναι με Melody Duo, ενώ όπου εφαρμόζονται 
περισσότερες το ένα τρίτο να είναι με Melody Duo. • Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 2-3 • Σε περίπτωση 
εφαρμογής 2 συνεχόμενων επεμβάσεων με Melody Duo η 
επόμενη να γίνεται μετά από εφαρμογή 2 τουλάχιστον 
επεμβάσεων με σκευάσματα που δεν περιέχουν iprovalicarb και 
δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με iprovalicarb • Σε 
περίπτωση εναλλαγής με μυκητοκτόνο άλλης ομάδας πρέπει να 
τηρείται το μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες 
και στις συνιστώμενες δόσεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 
Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του Melody Duo 
είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία. Το σκεύασμα θα πρέπει να αποθηκεύεται 
σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε  στο καπάκι του κυτίου.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε εσωτερική σακούλα.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας
Y.A.A.T.:

6954 / 29.04.20042,5 kg
Bρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγυημένη σύνθεση: propineb: 61,3% β/β+ 
iprovalicarb: 5,5% β/β 
Bοηθητικές ουσίες: 26,85% β/β

Μόνο για επαγγελµατική χρήση

Mυκητοκτόνο
με διασυστηματική δράση κατά των περονοσπόρων 
και της αλτερνάριας σε πατάτα και τομάτα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

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

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

GR80265662B

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη 
ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής ή σε περίπτωση κατά-
ποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνι-
ες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύμα-
τα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Συμβουλευθεί-
τε /Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Φυλάσσεται 
κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
• Η εφαρμογή του να γίνεται με αυτόματο σύστημα ψεκασμού και σε 
περίπτωση έλλειψης αυτού να τηρούνται αυστηρά μέτρα προστασίας.

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:
ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO
•Mετακινήστε τον ασθενή μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και μεταφέρετέ 
τον σε σταθερή πλάγια θέση. • Απομακρύνετε τα ρούχα που ήρθαν σε 
επαφή με το ψεκαστικό υγρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύ-
νετε καλά  το δέρμα που ήρθε σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό με αρκετή 
ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Σε περίπτωση επαφής 
με τα μάτια ξεπλύνετε καλά τα μάτια με νερό για αρκετή ώρα. •Σε περί-
πτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 
δοχείο ή την ετικέτα. 
ANTIΔOTO: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Eφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

TΗΛ. KΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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