
Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία 
σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε σκόνη / εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην 
τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μαζέψτε τη 
χυμένη ποσότητα. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή 
νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών 
και περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλλαμίνη. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔHΛHΤΗPIAΣEΩN : 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη 

ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 μέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό στην ροδακινιά, κερασιά και δαµασκηνιά μετά το φούσκωμα των 
οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς GoIden DeIicious, Jonathan, Reinette και 
Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασµα εφαρμόζεται µετά την έναρξη της βλάστησης. Γενικά να 
αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται µε αλκαλικούς πολτούς, µε σκευάσµατα mancozeb, maneb, 
thiram, captan, folpet και µε ισχυρά οξέα και αµµωνία. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Εσπεριδοειδή:  21 ηµέρες. Μηλοειδή, 
Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρµόσιµο (Kαθoρίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρ-
µογή). Αµπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια): 21 ημέρες. Ελιά: 21 ηµέρες. Λαχανικά
(Υ+Θ): 7 ηµέρες. Τοµάτα υπαίθρου: 10 ηµέρες. θερµοκηπίου: 7 ηµέρες. Πατάτα: 21 ηµέρες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά µέσα συσκευασίας (σακούλες, 
σάκοι) µαζί µε τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο µακριά από το άµεσο ηλιακό φως. Στις 
συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρό) - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊπφρουτ, Λεµονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά): 
Κορυφοξήρα: Δόση: 190 γρ. Εφαρµογές µε τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Φυτόφθορα 
καρπών: Δόση: 190 γρ. Εφαρµογή το δεύτερο 15νθήµερο του Οκτωβρίου και επανάληψη µετά από 
3-4 µήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαµηλά κλαδιά µέχρι 1,5 µ. από το έδαφος. 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Φουζικλάδιο: Δόση: 250 γρ. Εφαρµογές το φθινόπωρο 
πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαµασκηνιά): Κορύνεο, Εξώασκος: Δόση: 170 
γρ. Στις περιοχές που ενδηµούν οι ασθένειες, εφαρµογές α) το φθινόπωρο, µόλις πέσουν τα φύλλα 
και β) στο τέλος του χειµώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλµών. 
ΑMΠΕΛΙ (Για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Περονόσπορος: Δόση: 260 γρ. Μέχρι τρεις 
εφαρμογές στα ακόλουθα στάδια: όταν οι βλαστοί έχουν µήκος περίπου 10 εκ., µετά από 10 ηµέρες, 
λίγο πριν την άνθηση και λίγο µετά τη γονιµοποίηση. 
ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνιο: Δόση: 260 γρ. Δύο εφαρµογές: η πρώτη εφαρµογή το φθινόπωρο λίγο πριν την 
έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν µήκος 2 εκ. 
Γλοιοσπόριο: Δόση: 260 γρ. Δύο εφαρµογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριµάζουν οι καρποί και η 
δεύτερη 20 ηµέρες αργότερα. 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Ραπάνι, Κρεµµύδι, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Πράσο, 
Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Αγκινάρα, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι): 
Περονόσπορος: Δόση: 240 γρ. Εφαρµογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη 
ανά 10-14 ηµέρες. Φυτόφθορα: Δόση: 240 γρ. Εφαρµογές με την εµφάνιση των πρώτων συµπτω-
µάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα µε την ένταση της προσβολής. 
ΤΟMΑΤΑ (υπαίθρου-θερµοκηπίου): Περονόσπορος: Δόση: 250 γρ. Προληπτικές εφαρμογές 
εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 
ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος: Δόση: 240 γρ. Εφαρµογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατ. και 
επανάληψη ανά 7-10 ηµέρες ανάλογα µε την ένταση της προσβολής. 
Παρατηρήσεις:
• Οι µικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασµούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα 
µηλοειδή. Οι µεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασµούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εµφανιστεί, το 
εύρος της δόσης είναι ανάλογο µε την ένταση της προσβολής. 
• Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασµοί µε υψηλές θερµοκρασίες και κατά τις θερµές ώρες της 
ηµέρας. 
• Οι εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 
των ασθενειών. 
• Στις καλλιέργειες: αµπέλι, εσπεριδοειδή, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό 
κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρµόζονται, τα προγράµµατα των γεωργικών 
προειδοποιήσεων. 
• Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέµµα): Εσπεριδοειδή: 125-200, Μηλοειδή: 100, 
Πυρηνόκαρπα: 100-120, Αμπέλι: 50-100, Ελιά: 150, Λαχανικά - Τομάτα (υ+θ) - Πατάτα:  50-100.
Μέγιστος Αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Τομάτα (υ+θ), 
Πατάτα: 2. Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά: 3. Πυρηνόκαρπα: 4.
Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήµατος µε 
νερό µέχρι τη µέση. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:60.727/11.12.2018
Κάτοχος της άδειας: ALlNTRA S.A., Ισπανία 
Garbi 3, Poligono Industrial Can Volart, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. 
Παρασκευαστής σκευάσματος: INDUSTRIAS QUIMICAS DΕL VALLES S.A. (IQV), Ισπανία 
Αν. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain.
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Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -
Εργ. συσκευασίας - Διανομή:


