2L
CONSENTO 450 SC
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Εγγ. Σύνθεση: fenamidone: 7,5% β/ο,
propamocarb hydrochloride: 37,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56,74% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
Υ.Π.Α.Π.Ε.: 14509/23-4-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της
Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα
Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΟΝΣΕΝΤΟ 450 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα.
Το fenamidone ανήκει στη χημική ομάδα των imidazolinone και η δράση του εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της
μιτοχονδριακής αναπνοής. Δρα σε διάφορα στάδια του παθογόνου και κυρίως εναντίον της απελευθέρωσης των
ζωοσπορίων και της άμεσης βλάστησης κυστών και σποριαγγείων. Το fenamidone παρουσιάζει διελασματική κίνηση
στα φύλλα. Έχει κυρίως προληπτική δράση αλλά παρουσιάζει επίσης θεραπευτικές ιδιότητες.
Το propamocarb hydrochloride είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο και η δράση του επηρεάζει τη σύνθεση των
φωσφολιπιδίων και των λιπαρών οξέων, παρεμποδίζοντας το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών. Απορροφάται
γρήγορα από το φύλλωμα και μετακινείται στο εσωτερικό του φύλλου, ενώ επαρκή ποσότητα του propamocarb
hydrochloride είναι διαθέσιμη στο φυτό σε λιγότερο από 1 ώρα μετά την εφαρμογή. Το propamocarb hydrochloride
παρεμποδίζει τη μυκηλιακή ανάπτυξη καθώς και τη παραγωγή και βλάστηση των σπορίων του περονόσπορου.
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–ΣΤΟΧΟΣ–ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani). Προληπτικές εφαρμογές που

ξεκινούν όταν ο πρώτος πλάγιος βλαστός έχει μήκος μεγαλύτερο από 5 εκ. και επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες
ανάλογα με την εξέλιξη της ασθένειας. Δόση: 200 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 4/710.
ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani).
Προληπτικές εφαρμογές που ξεκινούν από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού και μέχρι την πλήρη
ωρίμανση με επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη της ασθένειας. Δόση: 200 κ.εκ./στρέμμα (max).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/
Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 3/7-10.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Πατάτα: 7 ημέρες, Τομάτα (Υ, Θ): 3 ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα εάν αναμένεται βροχόπτωση σε 24 ώρες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Να μην επιτρέπεται η είσοδος στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πριν στεγνώσει το ψεκαστικό
υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

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.
Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης – Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις. • Περιέχει propamocarb hydrochloride. Mπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε
προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. • Μαζέψτε τη
χυμένη ποσότητα. • Οι εργάτες να φορούν προστατευτικά ενδύματα
και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
• ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΟΥ. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε/
διατηρήστε από τα επιφανειακά ύδατα μία φυτική ζώνη 18-20 μέτρων
με αυτοφυή ή τεχνητή βλάστηση, ή συνδυασμό αυτοφυούς-τεχνικής
βλάστησης. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα
να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από γειτονική
μη καλλιεργούμενη γη (για τις υπαίθριες καλλιέργειες). • Για να
αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:
Γενικά: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
Εισπνοή: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε αμέσως
ένα γιατρό.
Επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε αμέσως ένα γιατρό.
Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό 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.
Κατάποση: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Χορηγείστε ενεργό άνθρακα.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Συμπτώματα: Ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και του βλεννογόνου.
Επικινδυνότητα: Παρόλο που το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι καρβαμιδικό, ΔΕΝ είναι παρεμποδιστής της χοληνεστεράσης.
Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Αντένδειξη: ατροπίνη
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777
GR84118591Α

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

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της
Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα
Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

