80 ml

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
60.058/20-06-2006

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι,
Tηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΜΠΑΫΦΙΝΤΑΝ 312 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική,
θεραπευτική και εξοντωτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη
μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το
σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο
νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΜΗΛΙΑ:
Ωΐδιο (Podosphaera leucotricha): Εφόσον οι καιρικές
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας,
εφαρμογές στα στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής και
πτώσης των πετάλων. Δόση: 8 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού
υγρού (16 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού:
200 λίτρα/στρέμμα.

ΑΜΠΕΛΙ:
Ωΐδιο (Uncinula necator): Εφόσον οι καιρικές συνθήκες
ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές:
-όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και
-κατά την άνθηση. Δόση: 8-16 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού
υγρού (12-24 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού
υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.
ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ:
Ωΐδιο (Leveillula taurica, Oidium lycopersicum): Με την
εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας
και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής
και τις καιρικές συνθήκες. Δόση: 24-32 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού (24-32 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Αγγουράκι,
Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Κολοκύθες, Καρπούζι):
Ωΐδιο (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.): Με την εμφάνιση
των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη
ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές
συνθήκες.

Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι: Δόση: 8-16 κ.εκ./100
λίτρα ψεκαστικού υγρού (16-32 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 200 λίτρα/στρέμμα.
Πεπόνι, Κολοκύθες, Καρπούζι: Δόση: 8-16 κ.εκ./100
λίτρα ψεκαστικού υγρού (8-16 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Ωΐδιο (Leveillula taurica, Oidium cyranae): Με
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.
Δόση: 24-32 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (24-32
κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/
στρέμμα.
ΣΙΤΑΡΙ - ΚΡΙΘΑΡΙ:
α) Ωΐδιο (Erysiphe graminis): Περί το τέλος αδελφώματος
– αρχή καλαμώματος, με την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση: 40 κ.εκ./100
λίτρα ψεκαστικού υγρού (24 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρέμμα.
β) Σκωριάσεις (Puccinia spp.): Με την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση: 40 κ.εκ./100
λίτρα ψεκαστικού υγρού (24 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική
περίοδο:
Μηλιά: 4
Αμπέλι: 2
Τομάτα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Αγγουράκι,
Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Κολοκύθες, Καρπούζι): 3
Αγκινάρα, Σιτάρι, Κριθάρι: 1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ:
• Συνιστάται για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό, προστατευτικό μυκητοκτόνο (επαφής). • Το εύρος
των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής
και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. • Στις καλλιέργειες
αμπέλι, μηλιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται,
στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των
γεωργικών προειδοποιήσεων. • Στο αμπέλι, η εφαρμογή
του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα
επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μη ξεπερνούν
τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι: 35 ημέρες.
Σιτάρι, Κριθάρι: 35 ημέρες
Μηλιά, Τομάτα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή, Αγκινάρα: 21
ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με
ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε
χώρο ξηρό, δροσερό, προστατευμένο από το απευθείας
ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για
δύο (2) χρόνια.
Αρ. Παρτίδας - Ημερ. Παρασκευής
- Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο πάσχων έχει συμπτώματα λιποθυμίας,
μεταφέρετέ τον και τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση.
• Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι
και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό και καλέστε αμέσως γιατρό. • Σε περίπτωση κατάποσης μην
προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό.
Για το γιατρό:
δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου,
μετά φαρμακευτικός άνθρακας (carbo medicalis) και θειϊκό νάτριο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.
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Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

80 ml

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
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Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι,
Tηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

