
1,25 kg

Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: fluopicolide 4,44% β/β,fosetyl−Al 66,67% β/β
Βοηθ. ουσίες: 25,97% β/β

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.

∆ιασυστηµατικό
Μυκητοκτόνο
για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στο αμπέλι

ΠΡΟΦΑΪΛΕΡ 71,11 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στο αμπέλι.
Το fluopicolide είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με διελασματική δράση και αποπλαστική κίνηση, ανήκει σε μια νέα χημική 
ομάδα (ακυλοπικολίδια) και δρα σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του περονόσπορου.
Το fosetyl-Al παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των 
σπορίων αλλά και επάγοντας τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και 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:
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): Περονόσπορος (Plasmopara viticola): Προληπτικοί ψεκασμοί 
φυλλώματος από το στάδιο του «μούρου» μέχρι την έναρξη της αλλαγής του χρώματος των ραγών. Δόση: 225 - 
300 γρ. σκευάσματος / στρέμμα (225-300 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού).  Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100 λίτρα / στρέμμα.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 2
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ: 10 - 14 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Το φάσμα δράσης δεν περιλαμβάνει την χρήση για παραγωγή σταφίδας ή αμπελόφυλλων για κατανάλωση.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα):  28 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση και αμμώδη εδάφη.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά μέσα 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 τρύπημα, 
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 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  τρία (3) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε άνω μέρος κυτίου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν, καλέστε γιατρό. 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. 
Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Απομακρύνετε τους 
φακούς επαφής και πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο 
νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 
15 λεπτά. Προστατέψτε τον υγιή οφθαλμό. Ζητήστε 
ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός 
επιμένει και αναπτύσσεται. Σε περίπτωση κατάποσης: 
Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα και 
χορηγήστε ενεργό  άνθρακα. Καλέστε αμέσως γιατρό. 
Πληροφορίες για τον γιατρό: Συμπτώματα: 
λήθαργος, αταξία, συσπάσεις.
Κίνδυνος: Το συγκεκριμένο προϊόν, παρόλο που είναι 
καρβαμιδικό, δεν είναι παρεμποδιστής της 
χοληνεστεράσης.
Θεραπεία: Αρχική θεραπεία συμπτωματική. Δεν 
υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Αντένδειξη: Ατροπίνη. 
Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν 
καταποθεί αρκετή ποσότητα σκεύασματος (περισσότερη 
από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό 
Νάτριο. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.              
• Πολύ 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. • Να 
μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. • Μην τρώτε, 
μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση 
στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Φυλάσσεται 
κλειδωμένο. • Να μην εισέρχεστε στους 
ψεκασμένους αγρούς πριν τα φύλλα να έχουν 
πλήρως στεγνώσει. Σε περίπτωση που οι εργάτες 
χρειαστεί να εισέλθουν στους ψεκασμένους 
αγρούς αμέσως μετά τον ψεκασμό αυτοί θα 
πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία. 
• Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη 
συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να 
αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και 
τους δρόμους.]

ΠΡΟΣΟΧΗ

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
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