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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακρυά από παιδιά. • Eφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από 
τη χρήση. • Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώµατα. • Μην τρώτε, πίνετε, µην καπνίζετε, όταν 
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / 
µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. • Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας 
όταν απαιτείται. • Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόµα.          
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφ’ όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.        
• Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.                     
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συµβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ ΕΥΦΛΕΚΤΑ. ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ. 
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ. 

ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ. 
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
• ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το προϊόν εφαρµόζεται µε ψεκασµούς καλύψεως. • ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε την µισή 
ποσότητα του απαιτούµενου νερού. Προσθέσθε την απαιτούµενη ποσότητα του σκευάσµατος 
αναδεύοντας. Συµπληρώστε στη συνέχεια µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.                     
•ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ηµέρες): Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αµπέλι: 
21, Κολοκυνθοειδή: 7.  •ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και 
δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. •ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται µε 
σκευάσµατα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση  •ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες / δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό 
µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και 
αφού τρυπηθούν προηγουµένως για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  •ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ-
ΤΟΣ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή 
συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο, προστατευµένο από απευθείας 
έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ: 
Sharda Europe B.V.B.A., Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Sharda Worldwide Export Private Ltd., Ινδία
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA OBEE

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | ΔΟΣΕΙΣ | ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά): Ασθένειες: Ωίδιο (Podosphaera leucotricha), Φουζικλάδιο (Venturia 
inaequalis), Δόσεις: 30-40 κ.εκ. /100 lt ψεκ. υγρό, 30-80 κ.εκ. /στρέµµα, 100-200 lt /στρέµµα, 
Χρόνος εφαρµογής: Στα στάδια της πράσινης, της ρόδινης κορυφής, της πτώσης των 
πετάλων και 10-15 ηµέρες αργότερα (καρπίδιο), Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 4. ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Αχλαδιά, Μουσµουλιά): Ασθένειες: Φουζικλάδιο 
(Venturia pirina, Fusicladium eriobotryae), Δόσεις: 30-40 κ.εκ. /100 lt ψεκ. υγρό, 30-80 κ.εκ. /στρέµµα, 
100-200 lt /στρέµµα, Χρόνος εφαρµογής: Στα στάδια πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, 
πτώσης πετάλων και 15-20 ηµέρες αργότερα. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 4. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερυκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαµασκη-
νιά): Ασθένειες: Ωίδιο (Podosphaera oxyacanthae, Sphaerotheca pannosa), Δόσεις: 30-40 
κ.εκ. /100 lt ψεκ. υγρό, 45 - 100 κ.εκ./στρέµµα, 150-250 lt /στρέµµα, Χρόνος εφαρµογής: 
Η πρώτη εφαρµογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα 
και η τρίτη 20 ηµέρες αργότερα, Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 3. ΑΜΠΕΛΙ: Ασθένειες: Ωίδιο (Uncinula necator), Δόσεις: 15-25 κ.εκ. /100 lt ψεκ. 
υγρό, 7 - 37 κ.εκ. /στρέµµα, 50-150 lt /στρέµµα, Χρόνος εφαρµογής: Βασική εφαρµογή την 
άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της 
προσβολής και τις καιρικές συνθήκες, Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 3. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι): Ασθένειες: Ωίδιο 
(Sphaerotheca spp., Erysiphe spp., Oidium sp.), Δόσεις: 40-50 κ.εκ. /100 lt ψεκ. υγρό, 20-50 κ.εκ. /στρέµµα, 
50 -100 lt ψεκ. υγρού/στρέµµα, Χρόνος εφαρµογής: Με την εµφάνιση των πρώτων 
συµπτωµάτων και επανάληψη ανά 7-10 ηµέρες, εφ’ όσον υπάρχει πρόβληµα, Μέγιστος 
αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: Ασθένειες: Ωίδιο 
(Sphaerotheca pannosa), Μελανή Κηλίδωση (Diclocarpon rosae), Δόσεις: 40-50 κ.εκ. /100 
lt ψεκ. υγρό, 20-50 κ.εκ. /στρέµµα, 50-100 lt /στρέµµα, Χρόνος εφαρµογής: Με την εµφάνιση 
των πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη ανά 7-14 ηµέρες, Μέγιστος αριθµός εφαρµογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 5. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ: Ασθένειες: Σκωρίαση (Phragmidium sp.), 
Δόσεις: 40-50 κ.εκ. /100 lt ψεκ. υγρό, 20-50 κ.εκ. /στρέµµα, 50-100 lt /στρέµµα, Χρόνος 
εφαρµογής: Με την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων, Μέγιστος αριθµός εφαρµογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 5.

ΕΓΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Myclobutanil : 12.50%  B/O
Βοηθητικές ουσίες: 86.33% B/B

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Η µικρή δόση συνιστάται για προληπτικές εφαρµογές και η µεγάλη για θεραπευτικές εφαρµογές. 
• Στις καλλιέργειες µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αµπέλι και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις  
 περιοχές όπου εφαρµόζονται τα προγράµµατα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΕΦ’ΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

Βλέπε
συσκευασία

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263

info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ400 κυβ. εκ. (ml)

CMYK


