τική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε
ημέρες: 1.
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο, Σταφίδες): Περονόσπορος (Plasmopara viticola).
Οινοποιήσιμες ποικιλίες: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από την αρχή της
βλάστησης μέχρι το γυάλισμα (BBCH: 12-83).
Δόση: 300-400 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού
(300-400 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού
υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1-6/14.
Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδες: Ψεκασμοί
φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από την
αρχή της βλάστησης μέχρι το τέλος της άνθησης
(BBCH: 15-69). Δόση: 300-400 γρ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού (300-400 γρ./στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού
υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε
ημέρες: 1-6/14.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
• Προληπτικές εφαρμογές για αποτελεσματική
προστασία.
• Μετά την άνθηση και αν οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την ανάπτυξη του περονόσπορου,
χρησιμοποιείται η μεγάλη δόση.
• Μετά το γυάλισμα χρησιμοποιούνται άλλα
σκευάσματα με βάση το χαλκό, για την ωρίμανση
του ξύλου.
• Το ΜΙΚΑL WG σταματά την ανάπτυξη του
περονοσπόρου ακόμη και 2-3 ημέρες μετά τη
μόλυνση. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί
επαναληπτική εφαρμογή μετά από μία εβδομάδα με τη μεγάλη δόση.
• Παρέχει μακρόχρονη προστασία 2-3 εβδομάδων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και
προστατεύει από προσβολές την καινούρια
βλάστηση που αναπτύσσεται μεταξύ των δυο
ψεκασμών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σταφύλια (επιτραπέζια), Σταφίδες: 70 ημέρες.
Σταφύλια (οινοποιήσιμα): 28 ημέρες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Μέχρις ότου στεγνώσει τα ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική
επιφάνεια.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στην ετικέτα του και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές
συνθήκες.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό,
ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει
σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό
ερεθισμό. • Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί. • Ύποπτο για
πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. • Για να αποφύγετε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης.

600 gr
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστικές ουσίες: fosetyl-Al 50% β/β, folpet 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 21,32% β/β

Μυκητοκτόνο

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού
(fosetyl-Al) και ενός επαφής (folpet),
με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

GR84486752Β

ΜΙΚΑΛ 50/25 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού
(fosetyl-Al) και ενός επαφής (folpet) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος
μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε αναδεύοντας
στο ψεκαστικό την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας
συνεχώς.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε
ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του
ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση
με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα
(τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος,
πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο, Σταφίδες): Φώμοψη (Phomopsis viticola). Ψεκασμός
του φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από
το στάδιο που οι πρώτοι βλαστοί έχουν ύψος 1-1,5
εκ. μέχρι την έκπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου
(BBCH 07-12). Δόση: 300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (135-150 γρ./στρέμμα).
Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 45-50 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργη-

Bayer Eλλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Mαρούσι
Tηλ: 210 6166000,
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

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

Αρ. Άδεια Διάθεσης στην
Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 60896/04-10-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν
από τη χρήση. • Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ των σωρών/ παλετών. • Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. • Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές
ακτίνες. • Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/
εκνεφώματα. • Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε,
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να
βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα
εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Συστήνεται η
χρήση γαντιών και γυαλιών. • Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε ολόσωμη
φόρμα εργασίας. Συστήνεται η χρήση γαντιών. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους
οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μην
ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων
από αυλές αγροκτημάτων και δρόμους.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Απομακρύνετε τα μολυσμένα
ρούχα αμέσως και πετάξτε τα ασφαλώς. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα που
διαρκούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • 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. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε
γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν
τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Φέρετε τον παθόντα σε θέση
ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστά. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο
δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα
κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και
διατηρείστε τον ζεστά.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Συμπτώματα: Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να συμβούν: Ερεθισμός του δέρματος, των
ματιών και των βλεννωδών μεμβρανών.
Θεραπεία/Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση
κατάποσης, η πλύση στομάχου θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης
ποσότητας, μόνο εντός των δύο πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, εφαρμογή ενεργού άνθρακα
και θειϊκού νατρίου συστήνεται πάντα. Αντένδειξη: ατροπίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

