
ÁãêéíÜñá (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.): Εφαρµόστε προληπτικά  ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών φύλλων 
µέχρι την πλήρη ωρίµανση. BBCH: 71−89. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá 
åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÊñåììõäÜêé ÷ëùñü (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.): Εφαρµόστε 
προληπτικά  ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 
πραγµατικών φύλλων µέχρι την πλήρη ωρίµανση. BBCH: 71−89. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. 
ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
Öáóüëé îåñü (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βακτήριο (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp., 
Pseudomonas syringae): Εφαρµόστε προληπτικά ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. 
Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών φύλλων µέχρι την πλήρη ωρίµανση. BBCH: 71−89. 
Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÌðÜìéá (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.): Εφαρµόστε προληπτικά  ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών 
φύλλων µέχρι την πλήρη ωρίµανση. BBCH: 71−89. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá 
åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
Ìðñüêïëï (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βακτήριο (Pseudomonas spp.): Εφαρµόστε προληπτι−
κά  ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών 
φύλλων µέχρι την πλήρη ωρίµανση. BBCH: 71−89. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá 
åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÓôÝâéá (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.): Εφαρµόστε προληπτικά  ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών φύλλων 
µέχρι την πλήρη ωρίµανση. BBCH: 71−89. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìï-
ãþí (çìÝñåò): 7. 
Ìýñôéëëï, ÓìÝïõñï (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp, Botrytis cinerea), 
Μονίλια (Monilinia vaccinii-corymbosi), Βακτηριακό Κάψιµο (Pseudomonas syringae pv. syringe), 
Καρκίνος του Λαιµού (Agrobacterium tumefaciens), Βακτηριακό Έλκος (Gordonia cassandrae, 
Fusicoccum putrefaciens): Εφαρµόστε προληπτικά  ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. 
Εφαρµογή από την έναρξη της καρπόδεσης µέχρι την πλήρη ωρίµανση των καρπών. Äüóç: 
250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÓõêéÜ (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.), Ενδοσήψη από Βακτήρια 
(Pseudomonas syringae), Σκωρίαση (Cerotelium fici): Εφαρµόστε προληπτικά  ή σύµφωνα µε τις 
γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρπόδεσης) µέχρι και τη 
συγκοµιδή. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÁâïêÜíôï (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.): Εφαρµόστε προληπτικά  ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από την έναρξη της καρπόδεσης µέχρι την 
πλήρη ωρίµανση των καρπών. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí 
(çìÝñåò): 7. 
Êïëïêýèé (áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí ðïéê. Melopepo) (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: 
Βακτηρίωση (Pseudomonas syringae): Εφαρµόστε προληπτικά  ή σύµφωνα µε τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις, από το στάδιο πριν την άνθιση µέχρι και τη συγκοµιδή. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµ−
µα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7.
ÓðáíÜêé (Õ&È), Áíôßäé (Õ&È), ÓôáìíáãêÜèé (Õ&È) (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: 
Βοτρύτης (Botrytis spp.): Εφαρµόστε προληπτικά ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. 
Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών φύλλων µέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής 
µάζας. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
Ñüêá (Õ&È) (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.), Βακτηρίωση (Pseudomonas 
syringae): Εφαρµόστε προληπτικά ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το 
στάδιο των 4 πραγµατικών φύλλων µέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής µάζας. Äüóç: 250−400 
γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÐñÜóï (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.): Εφαρµόστε προληπτικά ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών φύλλων 
µέχρι την πλήρη ωρίµανση. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí 
(çìÝñåò): 7. 
ÏÓÐÑÉÁ (Õ & È): ÁñáêÜò, ÖáêÞ, ÊïõêéÜ, Ñåâßèé, (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: 
Βοτρύτης (Botrytis spp.), Βακτηρίωση (Pseudomonas syringae pv. pisi, Pseudomonas pisi). Εφαρµόστε 
προληπτικά ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 
πραγµατικών φύλλων µέχρι την πλήρη ωρίµανση. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα.  ÌåóïäéÜóôçìá 
åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
Êáðíüò (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βακτηρίωση (Pseudomonas tabacina, Pseudomonas sp.) 
Εφαρµόστε προληπτικά ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο 
των 4 πραγµατικών φύλλων µέχρι την πλήρη ωρίµανση. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα.  ÌåóïäéÜ-
óôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 

ÄÇËÙÓÅÉÓ ÅÐÉÊÉÍÄÕÍÏÔÇÔÁÓ: 
• Ãéá íá áðïöýãåôå ôïõò êéíäýíïõò ãéá ôçí áíèñþðéíç 
õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí, áêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò 
÷ñÞóçò. 

ÄÇËÙÓÅÉÓ ÐÑÏÖÕËÁÎÇÓ: 
• ÌáêñéÜ áðü ðáéäéÜ. • ÖõëÜóóåôáé ìáêñéÜ áðü ôñüöéìá, 
ðïôÜ êáé æùïôñïöÝò. • Ìçí ôñþôå, ðßíåôå, Þ êáðíßæåôå, 
üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå áõôü ôï ðñïúüí. • ÖõëÜóóåôáé 
êëåéäùìÝíï. • Ìçí ìïëýíåôå ôï íåñü ìå ôï ðñïúüí Þ ôç 
óõóêåõáóßá ôïõ. • Êßíäõíïò äéáóêïñðéóìïý. Íá ìçí 
åöáñìüæåôáé åíÜíôéá óôçí êáôåýèõíóç ôïõ áíÝìïõ.

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ – ÁÍÔÉÄÏÔÏ:
Ðñþôåò ÂïÞèåéåò
• ÃåíéêÜ: Αποµακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Εάν αναπτυχθεί 
ερεθισµός ή άλλο σύµπτωµα, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. • Óå 
ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôá ìÜôéá: Κρατήστε τα µάτια ανοικτά και 
ξεπλύνετε καλά µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αποµακρύ−
νετε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν και συνεχίστε να ξεπλένετε τα 
µάτια. • Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôï äÝñìá: Αποµακρύνετε τα 
µολυσµένα ρούχα. Πλύνετε επιµελώς το δέρµα µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. • Óå ðåñßðôùóç åéóðíïÞò: Μετακινήστε τον ασθενή στον 
καθαρό αέρα. Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει, καλέστε ασθενοφόρο και 
κατόπιν εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή. • Óå ðåñßðôùóç êáôÜðï-
óçò: Καλέστε αµέσως γιατρό σε περίπτωση κατάποσης µεγάλης 
ποσότητας. Χορηγήστε στον ασθενή ένα ποτήρι νερό εάν µπορεί να 
καταπιεί. Μη χορηγείτε τίποτα από στόµατος σε άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του.
Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ãéáôñü: Óõìðôþìáôá: Το σκεύασµα έχει 
χαµηλή από στόµατος και από δέρµατος τοξικότητα και αναµένεται να 
έχει χαµηλή τοξικότητα από εισπνοή. Απευθείας επαφή µε τα µάτια 
µπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισµό.
Èåñáðåßá: Συµπτωµατική και υποστηρικτική.

ÔÇË. ÊÅÍÔÑÏÕ ÄÇËÇÔÇÑÉÁÓÅÙÍ: 210 7793777.

1 kg ÁÁÄÁ Õ.Á.Á.Ô.: 
60.382/ 12-9-2013

GR84116386F

ÓÅÑÅÍÅÚÍÔ ÌÁÎ WP
ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÊÁÉ ÔÑÏÐÏÓ ÄÑÁÓÇÓ: Το SERENADE MAX είναι ένα σκεύασµα µε βάση το 
στέλεχος του Bacillus subtilis QST 713, σε µορφή βρέξιµης σκόνης για την καταπολέµηση του 
µυκητολογικών προσβολών σε ένα µεγάλο εύρος καλλιεργειών µε προληπτικές εφαρµογές.
Το στέλεχος του Bacillus subtilis QST 713 παράγει κυρίως λιποπεπτίδια τα οποία ενεργούν στις 
κυτταρικές µεµβράνες/κυτταρικό τοίχωµα των παθογόνων καταστρέφοντας τα κύτταρά τους. Έτσι 
παρεµποδίζεται η βλάστηση των σπορίων των µυκήτων, η επιµήκυνση του βλαστικού σωλήνα και η 
διείσδυσή τους στο φυτικό ιστό. Επιπλέον παράγει ουσίες µε αντιβακτηριακή δράση οι οποίες 
παρεµποδίζουν το σχηµατισµό του κυτταρικού τοιχώµατος και την παραγωγή πρωτεϊνών στα 
βακτήρια.
ÔÑÏÐÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ: 
Εφαρµόζεται µε ψεκαστήρες µε κάθετη µπάρα, µε ψεκαστήρα επιφανείας ή µε ψεκαστήρα πλάτης.
ÔÑÏÐÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ ØÅÊÁÓÔÉÊÏÕ ÕÃÑÏÕ: 
Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση και προσθέτουµε, 
αναδεύοντας, τη συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό και 
συνεχίζουµε την ανάδευση.
ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ØÅÊÁÓÔÇÑÁ: Ξεπλύνετε το βυτίο µε νερό. ∆εν απαιτείται ειδικό απορρυπαντικό.
ÖÁÓÌÁ ÄÑÁÓÇÓ:
ÏÃÊÏÓ ØÅÊÁÓÔÉÊÏÕ ÕÃÑÏÕ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÅÃÊÅÊÑÉÌÅÍÅÓ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ: 
50−100 λίτρα/στρέµµα.
ÐÅÄÉÏ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ – ÓÔÏ×ÏÓ – ÄÏÓÅÉÓ ÓÊÅÕÁÓÌÁÔÏÓ – ÔÑÏÐÏÓ ÊÁÉ 
×ÑÏÍÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ (3) – ÌÅÓÏÄÉÁÓÔÇÌÁ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ:
ÁìðÝëé: Βοτρύτης (Botrytis cinerea): Εφαρµόστε µε την εµφάνιση της προσβολής ή σύµφωνα µε τις 
γεωργικές προειδοποιήσεις και αφού έχει ανθίσει το 80% των ανθέων µέχρι την αρχή της 
ωρίµανσης των καρπών (όταν οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώµα της ποικιλίας τους). 
Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 14. 
ÌçëéÜ, Á÷ëáäéÜ (1): Φουζικλάδιο (Venturia Spp.): Εφαρµόστε µε την εµφάνιση της προσβολής ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πράσινη κορυφή µέχρι οι καρποί να 
αποκτήσουν µέγεθος 20 χιλιοστών (mm). Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá 
åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
Βακτηριακό κάψιµο µηλοειδών (Erwinia amylovora): Εφαρµόστε µε την εµφάνιση της προσβολής 
(κατά τη διάρκεια της άνθισης) ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Äüóç: 250−400 
γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÖñÜïõëá (Õðáßèñïõ & Èåñìïêçðßïõ): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): Εφαρµόστε µε την 
εµφάνιση της προσβολής ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την έναρξη της 
άνθισης και µέχρι τη συγκοµιδή. Äüóç: 250−350 γρ./στρέµµα.  ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí 
(çìÝñåò): 7. 
Ìáñïýëé (Õðáßèñïõ & Èåñìïêçðßïõ): Σκληρωτίνια (Sclerotinia spp.): Εφαρµόστε µε την 
εµφάνιση της προσβολής ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο των 
τεσσάρων πραγµατικών φύλλων µέχρι και τον πλήρη σχηµατισµό της κεφαλής του µαρουλιού. 
Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÑïäáêéíéÜ, ÂåñéêïêéÜ, ÄáìáóêçíéÜ, ÊåñáóéÜ, ÍåêôáñéíéÜ (2): Φαιά σήψη (Monilinia 
spp.): Εφαρµόστε µε την εµφάνιση της προσβολής ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, 
από το στάδιο που ο καρπός έχει το µέγεθος καρυδιού µέχρι και τη συγκοµιδή. Äüóç: 250−400 
γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
Βακτηριακό κάψιµο (Xanthomonas arboricola): Εφαρµόστε µε την εµφάνιση της προσβολής ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από την πτώση του κάλυκα (τέλος καρπόδεσης) µέχρι 
που καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τελικό τους χρώµα. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜ-
óôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÔïìÜôá (Õðáßèñïõ & Èåñìïêçðßïõ): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): Εφαρµόστε µε την εµφάνιση 
της προσβολής ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της καρπόδεσης 
µέχρι και τη συγκοµιδή. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò):  
7. 
Βακτηριακή κηλίδωση (Pseudomonas syringae): Εφαρµόστε µε την εµφάνιση της προσβολής ή 
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο πριν την άνθιση µέχρι και τη συγκοµιδή. 
Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÐéðåñéÜ, ÌåëéôæÜíá (Õðáßèñïõ & Èåñìïêçðßïõ): Βοτρύτης (Botrytis cinerea): Εφαρµόστε 
µε την εµφάνιση της προσβολής ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, από το στάδιο της 
καρπόδεσης µέχρι και τη συγκοµιδή. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìï-
ãþí (çìÝñåò): 7. 
ÑïäéÜ (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp., Botrytis cinerea): Εφαρµόστε 
προληπτικά  ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρµογή από την έναρξη της 
καρπόδεσης µέχρι την πλήρη ωρίµανση των καρπών. BBCH: 71−89. Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. 
ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 
ÁêôéíéäéÜ (ìéêñÞò óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.), Βακτήριο (Pseudomonas 
syringae pv. Actinidiae(PSA)): Εφαρµόστε προληπτικά ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. 
Εφαρµογή από την έναρξη της καρπόδεσης µέχρι την πλήρη ωρίµανση των καρπών. BBCH: 71−89. 
Äüóç: 250−400 γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Tηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

SERENADE MAX WP

ÂñÝîéìç óêüíç (WP)
Åãã. Óýíèåóç: Bacillus subtilis - strain QST 713* 15.67% â/â
ÂïçèçôéêÝò ïõóßåò: ìÝ÷ñé ôï 84.33% â/â

*Ôï ôõðïðïéçìÝíï óêåýáóìá ðåñéÝ÷åé 5,13 x 1010 CFU/g

Óêåýáóìá ìå âÜóç ôï óôÝëå÷ïò
ôïõ Bacillus subtilis QST 713
ìå ìõêçôïêôüíï êáé áíôéâáêôçñéáêÞ äñÜóç

ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ×ÑÇÓÇ ÓÔÇ ÂÉÏËÏÃÉÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ
ÂÁÓÅÉ ÔÙÍ ÊÁÍ. 834/07 ÊÁÉ 889/08

ÖÕËÁÓÓÅÔÁÉ ÊËÅÉÄÙÌÅÍÏ. 
ÌÁÊÑÉÁ ÁÐÏ ÐÁÉÄÉÁ.

Ðñïïñßæåôáé ãéá åðáããåëìáôßåò ÷ñÞóôåò

ÊÜôï÷ïò ôçò Üäåéáò, Õðåýèõíïò åðéêïéíùíßáò, 
Õðåýèõíïò ãéá ôçí ôåëéêÞ äéÜèåóç óôçí áãïñÜ: 
Bayer ÅëëÜò ÁÂÅÅ
Óùñïý 18-20, 15125 Ìáñïýóé
Tçë: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ÁÑÙÌÁÔÉÊÁ & ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÁ ÖÕÔÁ 
A.ÕÐÁÉÈÑÏÕ: Ñßãáíç, ÓÝëéíï, Âáóéëéêüò, Äõüóìïò, Ãéáóåìß, 
ÃëõêÜíéóïò, ÄÜöíç, Äåíäñïëßâáíï, Äßêôáìï, ÈõìÜñé, 
ÊÜððáñç, Êïñßáíäñïò, Êñüêïò, Êýìéíï, ËåâÜíôá, ÌÜñáèïò, 
ÌáíôæïõñÜíá, Ìåëéóóü÷ïñôï, ÌÝíôá, Ìáúíôáíüò, ¢íéèïò, 
Ìáóôß÷á ×ßïõ, Áñþíéá, ×áìïìÞëé, Öáóêüìçëï, ¾óóùðïò, 
ÓÜëâéá, ÔóÜé âïõíïý, ÔñéáíôáöõëëéÜ (ãéá áñùìáôïðïéßá). 
B. ÈÅÑÌÏÊÇÐÉÏÕ: Ñßãáíç, ÓÝëéíï, Âáóéëéêüò, Äõüóìïò, 
Ãéáóåìß, ÃëõêÜíéóïò, ÄÜöíç, Äåíäñïëßâáíï, Äßêôáìï, 
ÈõìÜñé, ÊÜððáñç, Êïñßáíäñïò, Êñüêïò, Êýìéíï, ËåâÜíôá, 
ÌÜñáèïò, ÌáíôæïõñÜíá, Ìåëéóóü÷ïñôï, ÌÝíôá, Ìáúíôáíüò, 
¢íéèïò, Áñþíéá, ×áìïìÞëé, Öáóêüìçëï, ¾óóùðïò, ÓÜëâéá, 
ÔóÜé âïõíïý, ÔñéáíôáöõëëéÜ (ãéá áñùìáôïðïéßá). (ÌéêñÞò 
óçìáóßáò ÷ñÞóç)4: Βοτρύτης (Botrytis spp.), Βακτηρίωση (Pseudomonas 
syringae). Εφαρµόστε προληπτικά ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποι−
ήσεις. Εφαρµογή από το στάδιο των 4 πραγµατικών φύλλων µέχρι την 
πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής µάζας/πλήρη ωρίµανση. Äüóç: 250−400 
γρ./στρέµµα. ÌåóïäéÜóôçìá åöáñìïãþí (çìÝñåò): 7. 

ÌÅÃÉÓÔÏÓ ÁÑÉÈÌÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÁÍÁ 
ÊÁËËÉÅÑÃÇÔÉÊÇ ÐÅÑÉÏÄÏ:
ÁìðÝëé: 5
ÌçëéÜ(1), Á÷ëáäéÜ(1): ÖïõæéêëÜäéï: 8, Âáêôçñéáêü êÜøéìï 
ìçëïåéäþí: 4
ÑïäáêéíéÜ(2), ÂåñéêïêéÜ(2), ÄáìáóêçíéÜ(2), ÊåñáóéÜ(2), Íåêôáñé-
íéÜ(2): 4
ÖñÜïõëá (Õ&È), Ìáñïýëé (Õ&È), , ÔïìÜôá (Õ&È), ÐéðåñéÜ (Õ&
È), ÌåëéôæÜíá (Õ&È), ÑïäéÜ, ÁêôéíéäéÜ, ÁãêéíÜñá, ÊñåììõäÜ-
êé ÷ëùñü, Öáóüëé îåñü, ÌðÜìéá, Ìðñüêïëï, ÓôÝâéá, Ìýñôéë-
ëï, ÓìÝïõñï, ÓõêéÜ, ÁâïêÜíôï, Êïëïêýèé (áðïêëåéóôéêÜ ãéá 
ôçí ðïéê. Melopepo), ÓðáíÜêé (Õ&È), Áíôßäé (Õ&È), Óôáìíá-
ãêÜèé (Õ&È), Ñüêá (Õ&È), ÐñÜóï, ÏÓÐÑÉÁ (Õ&È): (ÁñáêÜò, 
ÖáêÞ, KïõêéÜ, Ñåâßèé), Êáðíüò, ÁñùìáôéêÜ êáé Öáñìáêåõôé-
êÜ ÖõôÜ (Õ&È): (Ñßãáíç, ÓÝëéíï, Âáóéëéêüò, Äõüóìïò, 
Ãéáóåìß, ÃëõêÜíéóïò, ÄÜöíç, Äåíäñïëßâáíï, Äßêôáìï, 
ÈõìÜñé, ÊÜððáñç, Êïñßáíäñïò, Êñüêïò, Êýìéíï, ËåâÜíôá, 
ÌÜñáèïò, ÌáíôæïõñÜíá, Ìåëéóóü÷ïñôï, ÌÝíôá, Ìáúíôáíüò, 
¢íéèïò, Áñþíéá, ×áìïìÞëé, Öáóêüìçëï, ¾óóùðïò, ÓÜëâéá, 
ÔóÜé Âïõíïý, ÔñéáíôáöõëëéÜ (Ãéá Áñùìáôïðïéßá)), Ìáóôß÷á 
×ßïõ (Õ Ìüíï): 4
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ:
(1) Συνολικά το µέγιστο των εφαρµογών δεν είναι παραπάνω από οκτώ.
(2) Συνολικά το µέγιστο των εφαρµογών δεν είναι παραπάνω από 
τέσσερις.
(3) Επειδή το σκεύασµα µπορεί να αφήσει ένα λευκό επίχρισµα πάνω στο 
φυτό συνιστούµε να µη χρησιµοποιείτε το προϊόν µετά το µέγιστο 
προτεινόµενο βλαστικό στάδιο.
(4) ∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει 
έλεγχος για ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στις µικρής σηµασίας 
χρήσεις από την εφαρµογή του σκευάσµατος. Για τις χρήσεις αυτές , ο 
κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσµατικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση 
του σκευάσµατος..
ÔÅËÅÕÔÁÉÁ ÅÐÅÌÂÁÓÇ ÐÑÉÍ ÔÇ ÓÕÃÊÏÌÉÄÇ: Αµπέλι, Μηλιά, 
Αχλαδιά, Φράουλα, Μαρούλι, Τοµάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Ροδακινιά, 
Βερικοκιά, Κερασιά, ∆αµασκηνιά, Νεκταρινιά, Ροδιά, Ακτινιδιά, Αγκινάρα, 
Κρεµµύδι χλωρό, Φασόλι ξερό, Μπάµια, Μπρόκολο, Στέβια, Μύρτιλλο, 
Σµέουρο, Συκιά, Αβοκάντο, Κολοκύθι (Ποικ. Melopepo), Σπανάκι (Υ&Θ), 
Αντίδι(Υ&Θ), Σταµναγκάθι (Υ&Θ), Πράσο, Ρόκα (Υ&Θ), Αρακάς, Φακή, Kουκιά, 
Ρεβίθι, Αρωµατικά Και Φαρµακευτικά Φυτά (Υ&Θ): (Ρίγανη, Σέλινο, 
Βασιλικός, ∆υόσµος, Γιασεµί, Γλυκάνισος, ∆άφνη, ∆ενδρολίβανο, ∆ίκταµο, 
Θυµάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύµινο, Λεβάντα, Μάραθος, 
Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου (Υ 
Μόνο), Αρώνια, Χαµοµήλι, Φασκόµηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι Βουνού, 
Τριανταφυλλιά (Για Αρωµατοποιία):  3 ηµέρες.
ÅÉÄÉÊÅÓ ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ, ÖÕÔÏÛÃÅÉÁÓ ¹ ÐÅÑÉÂÁ-
ÍÔÏËËÏÃÉÊÅÓ ÕÐÏ ÔÉÓ ÏÐÏÉÅÓ ÔÏ ÓÊÅÕÁÓÌÁ ÌÐÏÑÅÉ 
ÍÁ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÈÅÉ ¹ ÍÁ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÅÉ:  
ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÏÔÇÔÁ: Αποφύγετε το συνδυασµό του µε σκευάσµατα 
που µπορεί να βλάψουν τους µικροοργανισµούς.
ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÖÁËÇ ÁÐÏÓÕÑÓÇ ÔÏÕ ÖÕÔÏÐÑÏ-
ÓÔÁÔÅÕÔÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁÓ: Τα 
υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ, ×ÑÏÍÉÊÇ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁ 
ÔÏÕ ÓÊÅÕÁÓÌÁÔÏÓ: Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο καλά 
αεριζόµενο, µακριά από ηλιακό φως.
ÁÑ. ÐÁÑÔÉÄÁÓ, ÇÌÅÑ.ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ: Βλέπε συσκευασία
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