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Atemi 10 WG

Atemi 10 WG
Τελευταία ενημέρωση:
24.09.2020

Μυκητοκτόνο
Φυτοπροστασία
Αριθμός Έγκρισης:
60156
Συσκευασίες:
Κουτί 150 γρ.
Σύνθεση:
10%
cyproconazole
Χημική ομάδα
Τριαζόλη
Μορφή:
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προστατευτική,
θεραπευτική και εξοντωτική δράση.
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε μεγάλο
εύρος μυκήτων στις καλλιέργειες της μηλιάς, ροδακινιάς, αμπελιού και σπαραγγιού

Product CP: Tabs
Εγκρίσεις
Ταξινόμηση και Σήμανση

Συμβουλές εφαρμογής
Πρώτες Βοήθειες

Εγκρίσεις
Atemi 10 WG Αμπέλι Επιτ.
Αμπέλι Επιτ.

Ωίδιο
Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση
(PHI)

Μέγιστη δόση

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

22,5 γρ./στρ.

4 εφαρμογές (μεσοδιάστημα - ημέρες) 28

Χρόνος εφαρμογής:

Όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 3-4 φύλλα. Άνθηση. Λίγο μετά το δέσιμο
των ραγών.

Atemi 10 WG Αμπέλι Οιν.
Αμπέλι Οιν.

Ωίδιο
Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση
(PHI)

Μέγιστη δόση

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

22,5 γρ./στρ.

4 εφαρμογές (μεσοδιάστημα ημέρες) 28

Χρόνος εφαρμογής:

Όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 3-4 φύλλα. Άνθηση. Λίγο μετά το δέσιμο
των ραγών.

Atemi 10 WG Μήλο
Μήλο

Φουζικλάδιο
Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση
(PHI)

Μέγιστη δόση

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

30 γρ./στρ.

4 εφαρμογές (μεσοδιάστημα ημέρες) 90

Χρόνος εφαρμογής:

Από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι καιρικές συνθήκες
ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Στις περιοχές που εφαρμόζεται

σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι σχετικές
συστάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών.

Atemi 10 WG Ροδάκινο
Ροδάκινο

Σκληρωτινίαση
Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση
(PHI)

Μέγιστη δόση

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

37,5 γρ./στρ.

3 εφαρμογές (μεσοδιάστημα ημέρες) 21

Χρόνος εφαρμογής:

Στην έκπτυξη των οφθαλμών, στη ρόδινη κορυφή και στην πλήρη
άνθηση.

Atemi 10 WG Σπαράγγι
Σπαράγγι

Σκωρίαση
Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση
(PHI)

Μέγιστη δόση

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

30 γρ./στρ.

6 εφαρμογές (μεσοδιάστημα 15 ημέρες) 90

Χρόνος εφαρμογής:

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Ταξινόμηση και Σήμανση
•

Ταξινόμηση & Σήμανση

SGH08
•

SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

• H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο..
• H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση..
• H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις..
• EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

• P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
• P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και
κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
• P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια /
σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
• P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.
• P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική
ενδυμασία.
• P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία.

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία
του. Να μην χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή παρουσία
εγκύων γυναικών.

Συμβουλές εφαρμογής
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
Γεμίστε το 1/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη
ποσότητα σκευάσματος στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό
συνεχίζοντας την ανάδευση.
Παρατηρήσεις
Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας: Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε
εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και
δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή. Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας.
Ορθή εφαρμογή ψεκασμών.
Τρόπος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος.
Χρονική σταθερότητα
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.
Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Πρώτες Βοήθειες
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε
γιατρό. (360)
P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
Kαλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά
και συμβουλευθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν.
Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό.
Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό.
Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή.
Εάν δεν αναπνέει σωστά εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε γιατρό.

Αντίδοτο
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

