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FANDANGO 200 EC
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Εγγυημένη Σύνθεση: fluoxastrobin: 10% β/o, prothioconazole: 10% β/o
Βοηθητικές ουσίες: 80,96% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
Κάτοχος της Άδειας, Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Tηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Π.Α.Π.Ε.: 60.466/05-08-2015

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΦΑΝΤΑΝΓΚΟ 200 ECτ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Το Fandango 200 EC είναι μυκητοκτόνο με βάση τις δραστικές ουσίες fluoxastrobin και prothioconazole.
Εφαρμόζεται εναντίον του περονόσπορου και του στεμφύλιου στο κρεμμύδι.
Η δραστική ουσία fluoxastrobin είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών. Εμφανίζει κυρίως
προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση, ενώ παρουσιάζει επιπλέον μερική διελασματική δράση. Σε βιοχημικό
επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη μιτοχονδριακή αναπνοή των μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ του
κυτοχρώματος bc 1 (Ομάδα Qols, υποομάδα oximinoacetates).
Το prothioconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα triazolinthiones), με
προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες,
Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της
απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs).
Το prothioconazole παρέχει προστασία πριν και μετά την μόλυνση του φυτού από το παθογόνο. Απορροφάται
γρήγορα από τους ιστούς του φυτού και μετακινείται στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπέταλη
διασυστηματική κίνηση) προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 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.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΚΡΕΜΜΥΔΙ (υπαίθρου)
ΣΤΟΧΟΣ: • Στεμφύλιο (Stemphylium sp.)
• Περονόσπορος (Peronospora destructor) + Στεμφύλιο (Stemphylium sp.): Προληπτική χρήση στην περίπτωση
που αναμένεται ταυτόχρονη προσβολή από περονόσπορο και στεμφύλιο.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογές όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο του πέμπτου
φύλλου και μέχρι την έναρξη ανάπτυξης του ανθικού στελέχους (10% των φύλλων της καλλιέργειας έχουν
λυγίσει).
ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Δόση: 100-125 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-80 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/10.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Κρεμμύδι (υπαίθρου): 21 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση Ανθεκτικότητας
Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας:
1. Συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
2. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται προληπτικά ή μόλις εμφανιστεί η ασθένεια. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται στα
συνιστώμενα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας.
3. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη
ανθεκτικότητας.
Χρησιμοποιείστε το Fandango 200 EC μόνο σε κρεμμύδια τα οποία πρόκειται να συγκομιστούν μηχανικά.
Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες κρεμμυδιού που προορίζονται για βιομηχανική χρήση.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων στην καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού, στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό
για την ασφαλή καταστροφή του.
Τα κενά 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 σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του
κλειστή συσκευασία.
Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής, Ημερ. Λήξης: Βλέπε στο καπάκι της φιάλης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Πρώτες Βοήθειες
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. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση
που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο
δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα.
• 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.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.
Πληροφορίες για το γιατρό
Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική.
Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρόλα αυτά, εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα
(περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν
απαιτείται. • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Φοράτε προστατευτική ολόσωμη φόρμα,
κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά υποδήματα και μέσα ατομικής προστασίας των ματιών και του προσώπου.
• Στην περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και
μακρυμάνικο πουκάμισο. •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. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή
πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.• Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασμα
ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε/διατηρήστε από τα
επιφανειακά ύδατα μία φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. • Για να
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
GR84107190A

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Tηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

1L
FANDANGO 200 EC
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Εγγυημένη Σύνθεση: fluoxastrobin: 10% β/o, prothioconazole: 10% β/o
Βοηθητικές ουσίες: 80,96% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
Κάτοχος της Άδειας, Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Tηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Π.Α.Π.Ε.: 60.466/05-08-2015

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

