Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: Δραστικές ουσίες:
Captan 60% β/β, Trifloxystrobin 4% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 30% β/β

Μυκητοκτόνο
για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου
της μηλιάς και του φουζικλαδίου,
του ωιδίου και του στεμφύλιου
της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.
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
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική
βλάβη. • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. • 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. • Περιέχει captan και
trifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Αποφεύγετε να αναπνέετε
συγκεντρώσεις σταγονιδίων. • 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. •
Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε
τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20
μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Πρώτες βοήθειες:
• 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.
Γενικά: Αφαιρέστε άμεσα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και
απομακρύνετε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε τον παθόντα από την ρυπασμένη περιοχή στον
καθαρό αέρα και εξασφαλίστε του τις βασικές ζωτικές λειτουργίες. Τοποθετείστε τον σε
σταθερή πλάγια θέση. Καλέστε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία και/ή τις οδηγίες
χρήσεως του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε επιμελώς το
δέρμα με άφθονο σαπούνι και νερό (ή polyethyleneglycol 400 εάν είναι διαθέσιμο). Ξεπλύνετε στη συνέχεια με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση
κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως
γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του προϊόντος, συνιστάται πλύση στομάχου ή
χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Πρόγραμμα Επιβράβευσης

σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική
περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε
ημέρες: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών*.
Παρατηρήσεις:
*) Σε περίπτωσεις εφαρμογής για την αντιμετώπιση
μόνο του φουζικλάδιου ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητική περίοδο είναι 2 με μεσοδιάστημα 8 ημερών.
**) Στην καλλιέργεια της μηλιάς να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του Ωιδίου μόνο σε
περίπτωση ταυτόχρονης καταπολέμησης και του
φουζικλάδιου. Για την καταπολέμηση αποκλειστικά
του Ωίδιου στην μηλιά να προτιμούνται άλλα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 35 ημέρες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ
Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή
ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣTΕΙ:
• Το Flint Plus δεν κινδυνεύει από έκπλυση τρεις (3)
ώρες μετά την εφαρμογή. Ανανεώστε την εφαρμογή
μετά από βροχόπτωση πέραν των 40 χιλιοστών ή
χιονόπτωση.
• Ο ψεκασμός με Flint Plus να γίνεται όσο το δυνατόν
πιο κοντά στην έναρξη της προσβολής (βλάστηση
σπορίων του παθογόνου) ή πριν από αυτή (αυστηρά
προληπτική εφαρμογή) και κατόπιν σύστασης από τις
γεωργικές προειδοποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό,
μεγιστοποιούμε την προστασία και τις πιθανότητες να
φτάσουμε στο τέλος της περιόδου πρωτογενών
μολύνσεων με ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
• Συμβουλευτείτε τις τοπικές και επίσημες πηγές
πληροφόρησης ώστε να λάβετε γνώση των περιόδων
υψηλού κινδύνου. Το Flint Plus είναι αποτελεσματικό
οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδο ευαισθησίας των
πληθυσμών φουζικλαδίου, οι οποίοι είναι παρόντες
στον οπωρώνα κατά τον ψεκασμό.
• Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να
εντάσσεται το Flint Plus σε πρόγραμμα φυτοπροστασίας σε εναλλαγή με άλλα σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικών χημικών ομάδων).
• Να μην εφαρμόζεται με επινώτιο ψεκαστήρα λόγω
ανομοιομορφίας του ψεκασμού.
• Το Flint Plus είναι ουδέτερο έως ελαφρά τοξικό επί
του Typhlodromus pyri και το Kampymodromus
aberrans (IOBC 1-2).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 48 ώρες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
δόσεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση/καταστροφή του Flint Plus πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους
που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γινεται 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
ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε μέρος δροσερό και αεριζόμενο, σε κλειδωμένο χώρο, σε θερμοκρασία από -20ο C έως +40ο C, μακριά από παιδιά και χωριστά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος κυτίου.
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Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
60312 / 28-12-2011

1,5 Κιλό

ΦΛΙΝΤ ΠΛΑΣ 64WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Το Flint Plus είναι μυκητοκτόνο, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου της μηλιάς και του φουζικλαδίου, του ωιδίου και του στεμφύλιου της αχλαδιάς και
της κυδωνιάς.
Το trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των
φυσικών στρομπιλουρινών με διελασματική δράση.
Οι στρομπιλουρίνες παρεμποδίζουν τη μιτοχονδριακή αναπνοή, διακόπτοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική αλυσίδα.
Το captan έχει δράση ως μυκητοκτόνο επαφής.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος
μέχρι το ένα τρίτο (1/3) με νερό. Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αχλαδιά, Κυδωνιά
Ωίδιο (Podosphaera leucotricha): Δόση: 150 γρ.
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (150 γρ./στρέμμα).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis): Δόση: 125 γρ.
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (125 γρ./στρέμμα).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Στεμφύλιο (Stemphylium spp.): Δόση: 187 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (187 γρ./στρέμμα).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Προληπτικές εφαρμογές λίγο πριν ή κατά την έναρξη
της προσβολής (βλάστηση σπορίων παθογόνου),
από το στάδιο της λευκής κορυφής και κατόπιν
σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε
ημέρες: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών*.
Μηλιά
Ωίδιο** (Podosphaera leucotricha), Φουζικλάδιο
(Venturia inaequalis): Δόση: 150 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (150 γρ./στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis): Δόση: 125 γρ.
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (125 γρ./στρέμμα).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Προληπτικές εφαρμογές λίγο πριν ή κατά την έναρξη
της προσβολής (βλάστηση σπορίων παθογόνου),
από το στάδιο της λευκής κορυφής και κατόπιν

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

