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Celest 025 FS

Celest 025 FS
Τελευταία ενημέρωση:
06.12.2018

Επενδυτικό Σπόρου
Φυτοπροστασία
Αριθμός Έγκρισης:
60385
Σύνθεση:
2,5%
ﬂudioxonil
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυρρόλες
Μορφή:
FS (Πυκνό Εναιώρημα για Επένδυση Σπόρων)
Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση σπόρων που περιέχει ﬂudioxonil. Το ﬂudioxonil (χημική
ομάδα φαινυλοπυρρολών) προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων και
παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου.
Εξασφάλισε από νωρίς την ποιότητα και την απόδοση της καλλιέργειάς σου χρησιμοποιώντας σπόρο
επενδεδυμένο με το μυκητοκτόνο Celest 025 FS

Product CP: Tabs
Εγκρίσεις
Ταξινόμηση και Σήμανση

Συμβουλές εφαρμογής
Πρώτες Βοήθειες
Φιλτράρισμα βάσει καλλιέργειας
- Οποιοδήποτε - ▼
Apply

Ηλίανθος
Κριθάρι
Σίκαλη
Σιτάρι
Τριτικάλε
•
Ταξινόμηση & Σήμανση

SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

• H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις..
• EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

• Ρ102 : Μακριά από παιδιά.
• P270 : Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.
• P405 : Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία
του.

Τρόπος εφαρμογής
Το CELEST 025 FS, εφαρμόζεται σαν υδατικής βάσης πολτός (slurry) χρησιμοποιώντας ειδικά
μηχανήματα εφαρμογής και τα οποία εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων. Ανομοιόμορφη
ή μή πλήρης κάλυψη είναι πιθανόν να μην δώσει τον αναμενόμενο έλεγχο των καταπολεμούμενων
ασθενειών. Να γίνεται πολύ προσεκτική ανάμειξη της προτεινόμενης, κάθε φορά, ποσότητας του
CELEST 025 FS, με το απαιτούμενο νερό. Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος

επένδυσης των σπόρων. Το CELEST 025 FS εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό με την
μέθοδο της υγρής εφαρμογής χρησιμοποιώντας όγκο νερού 500-1000 κ.εκ./100 κιλά σπόρου.
Χρονική σταθερότητα
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία
του, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε
την ετικέτα ή το Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν) Σε περίπτωση εισπνοής:
Mετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν
επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. Σε
περίπτωση επαφής με το δέρμα: 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.
Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περιπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα
μάτα με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό
(δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό
αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377

