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500ml
LUNA EXPERIENCE SC
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/o, tebuconazole 20% β/o,
Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

Μυκητοκτόνο

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λούνα Εξπίριενς SC
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το μυκητοκτόνο Luna Experience SC είναι μίγμα της νέας δραστικής ουσίας fluopyram και του tebuconazole.
Το fluopyram παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική
αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρά παρεμποδίζοντας τη
βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου.
Το tebuconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική,
θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε
βιοχημικό επίπεδο δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14
(Demethylation Inhibitors- DMIs).
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
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.
Φάσμα δράσης
Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Ωίδιο (Uncinula necator). Εφαρμογές από τo στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων
μέχρι πριν την πλήρη ωρίμανση. Δόση: 30-40 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (12-40 κ.εκ. / στρέμμα), Όγκος ψεκ. υγρού:
40-100 λίτρα/στρέμμα.
Μηλιά - Αχλαδιά: Ωίδιο (Podospheara leucotricha), Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Στεμφύλιο
(Stemphylium vesicarium), Αλτερνάρια (Alternaria spp.). Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη
της συγκομιδής. Δόση: 40-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (20-75 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα.
Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της
συγκομιδής. Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα. Φαιά
σήψη (Monilia spp.): Δόση: 42-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (63-75 κ.εκ./στρέμμα), Όγκος ψεκ. υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.
Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa). Δόση: 33,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (49,5 κ.εκ./στρέμμα), Όγκος ψεκ. υγρού: 150 λίτρα/
στρέμμα.
Σπαράγγι: Σκωρίαση (Puccinia asparagi). Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή στην ανεπτυγμένη υπέργεια βλάστηση. Δόση: 75
κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα/στρέμμα.
Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου): Σκωρίαση (Puccinia allii), Στεμφύλιο (Stemphylium sp.). Εφαρμογές από το στάδιο
της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. Το προϊόν είναι
αποτελεσματικό σε μικρή εώς μέτρια προσβολή. Δόση: 60-100 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-80 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 3/12-14
Μηλιά - Αχλαδιά: 2/7-10
Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: Φαιά σήψη (Monilia spp.): 2/7-14, Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa): 3/14
Σπαράγγι: 2/10-14
Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου): 1/Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες

Μηλιά - Αχλαδιά: 14 ημέρες
Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: 3 ημέρες
Σπαράγγι: Κρεμμύδι - Σκόρδο: 7 ημέρες
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεv είναι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και
οδηγίες εφαρμογής.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
-Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Ως ακόλουθες καλλιέργειες να μην φυτεύονται δενδρώδεις
καλλιέργειες και λαχανικά.
-Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι
εργάτες δεν πρέπει να εισέρχονται στις περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην
φυλλική επιφάνεια εκτός αν φορούν προστατευτική ενδυμασία.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
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.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθης συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή
συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40o C.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Πρώτες Βοήθειες
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και
απορρίψτε τα με ασφάλεια. Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα
σε σταθερή (πλάγια) θέση. 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. 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.
Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική.
Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά)
χορηγείστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. • 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. • Μην
το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Μην
τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε
εκνεφώματα. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • Να
αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα • Φυλάσσεται
κλειδωμένο. • Φορέστε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες πρέπει να φορούν
προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. • Να
μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους
οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
ή να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης
διασποράς ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς.
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