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ΛΟΥΝΑ ΚΕΑΡ WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση για την καλλιέργεια της μηλιάς και 
της αχλαδιάς. Το Luna Care WG είναι μίγμα της νέας 
δραστικής ουσίας fluopyram και του fosetyl-Al. 
Το fluopyram δρα στην επιφάνεια των φυτικών ιστών και 
ταυτόχρονα παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διελασματι-
κή κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των 
αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει 
τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στο ενζυμικό σύμπλοκο 
της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (Succinate 
Dehydrogenase, SDH, σύμπλοκο II) και έτσι διακόπτει 
την αναπνοή στα μιτοχόνδρια. Το fluopyram δρα 
παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων κατά τη 
βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων, την ανάπτυξη 
του μυκηλίου και τη σποριογένεση. 
Το fosetyl-Al είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, 
παρουσιάζει αποπλαστική και συμπλαστική κίνηση και 
δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων, την 
ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση του μύκητα. 
Ελέγχει αποτελεσματικά διάφορες ασθένειες που 
οφείλονται σε Φυκομύκητες, ενώ επιπλέον παρουσιάζει 
δράση εναντίον αρκετών φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Ο 
συγκεκριμένος τρόπος δράσης του fosetyl-Al επάγει 
τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών, αποτρέποντας 
κατ’αυτόν τον τρόπο την εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών 
των μυκήτων. 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ΔΙΑ-
ΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι 
τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον 
εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό 
βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και 
τα ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να 
απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:-- 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑ-
ΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:
Μηλιά (εκτός των ποικιλιών Golden, Golden 
Delicious και των ποικιλιών που προέρχονται από 
αυτές): 
Ωίδιο (Podosphaera leucotricha), Φουζικλάδιο 
(Venturia inaequalis), Βακτηρίωση (Pseudomonas 
syringae pv. syringae). Εφαρμογές από το στάδιο 
σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10 mm (στάδιο 
καρπιδίου) έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών 
(BBCH 71-81).

Αχλαδιά: 
Φουζικλάδιο (Venturia pyrina), Στεμφύλιο (Stemphylium 
vesicarium), Ωίδιο (Podosphaera leucotricha), Βακτηρι-
ακό κάψιμο (Erwinia amylovora), Βακτηρίωση 
(Pseudomonas syringae pv. syringae). Εφαρμογές από 
το στάδιο του «φουσκώματος» των οφθαλμών έως την 
έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 51-81).
Δόση: 
- 100 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 100 εκ. (200 γρ./ 100 
λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρέμ-
μα.

- 200 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 200 εκ. (200 γρ./ 100 
λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμ-
μα.

- 300 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 300 εκ. (200 γρ./ 100 
λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 150 λίτρα/στρέμ-
μα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 
3/7-12
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Μηλιά, Αχλαδιά: 28 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Για να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα, μην χρησιμοποιεί-
τε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει 
fluopyram περισσότερο από 3 φορές. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Δεv είναι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, 
για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμό στην ποικιλία 
Golden/ Golden Delicious και στις ποικιλίες που 
προέρχονται από αυτές. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ- 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΙΑΣ: 
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 σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτη-
ση ενέργειας. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟ-
ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, 
σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του 
κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40° C.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 
Βλέπε συσκευασία.
 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και 
τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως 
τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το 
κέντρο δηλητηριάσεων. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο 
νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη 
συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με 
άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά 
και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. 
• Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε 
εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. 
Πληροφορίες για το γιατρό: 
Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. 
Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε 
περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Αντενδείξεις: ατροπίνη

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Tοξικό 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:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. • Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισό-
δου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. 
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:  Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
Υ.Α.Α.Τ.:60871/ 24.06.2019

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Tηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr
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Luna Care WG
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: fluopyram 5% β/β, fosetyl-Al 66,6% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 25,41% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ

Διασυστηματικό
μυκητοκτόνο 
με προστατευτική και θεραπευτική δράση 
για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
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