500 ml
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Εγγ. Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/o
Βοηθ. ουσίες: 47% β/β

ΠΡΟΣΠΕΡ 500 EC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KAI ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator).
Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης με τρόπο διαφορετικό από εκείνη των DMIs. Παρουσιάζει βραδεία
αποπλαστική κίνηση στα φυτά, στα οποία διεισδύει ταχύτατα και για αυτό δεν επηρεάζεται η δράση του από
βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού και η πίεση ψεκασμού
πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή του φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Αραιώνουμε το προϊόν σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το
μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια και σταφίδες).
ΣΤΟΧΟΣ: Ωΐδιο της αμπέλου (Uncinula necator).
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος στο στάδιο των 2-3 φύλλων λίγο πριν την
άνθηση και μετά το δέσιμο και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, με μεσοδιάστημα
επεμβάσεων 7-16 ημέρες*.
ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Δόση: 60 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 γρ./ στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/ στρέμμα.
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 4 εφαρμογές.
* 7-12 ημέρες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και 13-16 ημέρες όταν ο κίνδυνος
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προσβολής είναι μικρός.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προστατευτικό διασυστηματικό

Mυκητοκτόνο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
• Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): 14 ημέρες • Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): 35 ημέρες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα Uncinula necator (ωΐδιο της αμπέλου)
στο PROSPER 500 EC (spiroxamine 50%) κάτω από ορισμένες συνθήκες, είναι υπαρκτός. Για την πρόληψη
εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας στην πράξη, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
• Χρήση του spiroxamine μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό
τρόπο δράσης. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: τέσσερις (4).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις
εφαρμογής.
ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: Πρέπει να γίνεται σε αψέκαστη περιοχή του αμπελώνα όπου
χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα ή σε ειδικό χώρο για πλύσιμο με τσιμεντένιο δάπεδο και συλλογή των εκπλυμάτων σε
ειδική δεξαμενή. Το πλύσιμο γίνεται με 3 ξεπλύματα του βυτίου και των μερών του ψεκαστήρα με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η
απόσυρση ή καταστροφή του PROSPER, πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την
ασφαλή καταστροφή του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον
δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ – ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. • Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί
σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • 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 και το δέρμα. • Μην τρώτε, μην πίνετε,
μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά
ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Να μην ρυπαίνεται
το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/
φόρτωση και τον ψεκασμό.

για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της
αμπέλου (Uncinula necator).

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα
οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Παρατεταμένη επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική
συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Πληροφορίες για τον θεράποντα: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

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

Προορίζεται μόνο
για επαγγελματίες χρήστες.
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ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

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

