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ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 13% (β/β),
που ισοδυναμεί με 1 x 1013 ζωντανά σπόρια (CFU)/kg
Βοηθητικές ουσίες: 87% β/β
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Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς,
με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση 
μυκητολογικών ασθενειών και βακτηριώσεων.
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Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην αναπνέετε σκόνη. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν.  •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. •Φοράτε 
ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή. 
•Σε περίπτωση επανεισόδου, φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια και γάντια. •Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές οδηγίες: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες  επιφάνειες και τους δρόμους). 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 Περιέχει Bacillus amyloliquefaciens. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση. 

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση μυκητολογικών 
ασθενειών και βακτηριώσεων. Περιέχει φυσικά και επιλεγμένα στελέχη του μύκητα Bacillus amyloliquefaciens_strain FZB24 τα όποια δημιουργούν 
αποικίες στην επιφάνεια φύλλων και ριζών του φυτού. Δρα κατά των παθογόνων με ένα συνδυασμό διαφορετικών τρόπων δράσης: με ανταγωνισμό 
για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά στις θέσεις μόλυνσης, με την παραγωγή ενώσεων και ενζύμων που αναστέλλουν την ανάπτυξη και 
καταστρέφουν τα κυτταρικά τοιχώματα των παθογόνων καθώς επίσης και ενισχύοντας την φυσική άμυνα των φυτών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη 
ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό (2-5 λίτρα) μέχρι να σχηματιστεί ομοιόμορφο εναιώρημα. Προσθέστε το πυκνό διάλυμα στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ’ όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε αμέσως 
μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού χωρίς να εκτεθεί το ψεκαστικό διάλυμα σε άμεσο ηλιακό φως. Το pH του νερού πρέπει να είναι 
ουδέτερο.

Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του 
σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις ( 3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Επειδή 
δρα σε πολλαπλές θέσεις, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο σκεύασμα είναι χαμηλός και αποτελεί ένα εργαλείο σε προγράμματα για την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί 
το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό 
και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 20οC και προστατευμένο από παγετό και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και την ημέρα της συγκομιδής.
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Φάσμα δράσης: Δόσεις σκευάσματος: Για όλες τις καλλιέργειες 18,5-37 γρ.σκ./στρέμμα με όγκο ψεκ. υγρού 18-100 λίτρα/στρέμμα.
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): για Βοτρύτη (Botrytis cinerea = Botryotinia fuckeliana), Ωίδιο (Erysiphe necator): προληπτικοί 
ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-89). 3-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Δαμασκηνιά, 
Κερασιά, Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Υ), Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ), Μύρτιλλα (Υ), Σμέουρα (ερυθρά και 
κίτρινα) (Υ), Μούρα-σμέουρα (Υ): για Βοτρύτη (Botrytis cinerea): προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των 
ασθενειών (BBCH 10-89). 3-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Φραγκοστάφυλα* (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Υ), Φραγκοστάφυλα* (κόκκινα, 
πράσινα, κίτρινα) (Υ), Μύρτιλλα* (Υ), Σμέουρα*(ερυθρά και κίτρινα) (Υ), Μούρα-σμέουρα* (Υ) (Χρήση ήσσονος σημασίας) για Ωίδιο (Sphaerothe-
ca morsuvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaerotheca macularis), Ελιά για Γλοιοσπόριο* (Colletotrichum gloeosporioides, Colle-
totrichum acutatum, Colletotrichum clavatum) (Χρήση ήσσονος σημασίας), Ακτινίδιο για Βοτρύτη* (Botrytis cinerea) (Χρήση ήσσονος σημασίας), 
Καστανιά* (χρήση ήσσονος σημασίας) για Φυτόφθορα (Phytophthora cambivora, Phytophthora cinnamomi), Έλκος καστανιάς (Cryphonectria parasit-
ica), Φιστικιά* (χρήση ήσσονος σημασίας) για Σκωρίαση (Uromyces terebinthi - Pileolaria terebinthi), Σεπτόρια (Septoria pistaciarum, Septoria pistaci-
na), Έλκος κλαδίσκων (Fusicoccum sp.), Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria dothidea), Φυτόφθορα (Phytophthora nicotianae var. Parasitica, Phytophthora 
citrophthora, Phytophthora citricola), Ευτυπίωση (Eutypa lata), Βερτισιλλίωση (Verticillium dahliae), Αρμιλλάρια (Armillaria sp), Ίσκα ή Πολυπορίαση 
(Phellinus rimosus), Μπάμια* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για Ωίδιο (Golovinomyces cichoracearum), Ραδίκι* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για 
Ωίδιο (Erysiphe sp.), Αντίδι* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για Ωίδιο (Erysiphe sp.), Σκληρωτίνια (Sclerotinia sp.), Σταμναγκάθι* (Υ) (χρήση ήσσονος 
σημασίας) για Βοτρύτης (Botrytis sp.), Παντζάρι* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για Ωίδιο (Erysiphe betae), Ραπανάκι* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) 
για Ωίδιο (Erysiphe cruciferarum), Σκληρωτίνια (Sclerotinia sclerotiorum), Σπανάκι* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για Κηλίδωση των φύλλων (Clado-
sporium variabile), Βασιλικός* (Y), Σχοινόπρασο* (Y), Δρακόντιο/Εστραγκόν* (Y), Δάφνη* (Y), Μαϊντανός* (Y), Δενδρολίβανο* (Y), Φασκόμηλο* (Y), 
Θυμάρι* (Y) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας) για Σκληρωτίνια (Sclerotinia sp.), Βοτρύτη (Botrytis squamosa, Botrytis allii), Μαϊντανός* (Υ) (χρήση ήσσονος 
σημασίας) για Ωίδιο (Erysiphe sp.), Σέλινο* (Υ), Σέλερυ* (Υ) (χρήσεις ήσσονος σημασίας) για Σεπτορίωση (Septoria apiicola), Άνηθος* (Υ) (χρήση 
ήσσονος σημασίας) για Σκληρωτίνια (Sclerotinia sp.), Ωίδιο (Erysiphe heraclei), Σεπτόρια (Septoria petroselini), Φασόλι (Υ) για Ωίδιο* (Erysiphe polygoni) 
(Χρήση ήσσονος σημασίας), Αρακάς* (χρήση ήσσονος σημασίας) για Ωίδιο (Erysiphe pisi), Ρεβίθι* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για Ασκοχύτωση 
(Mycosphaerella rabiei), Σπαράγγι* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), Πενικιλίωση (Penicillium sp.), Αγκινάρα* (Υ) (χρήση 
ήσσονος σημασίας) για Ωίδιο (Uncinula sp., Sphaerotheca sp., Phyllactinia sp., Podosphaera sp., Oidium sp., Microsphaera sp., Leveillula taurica, Leveil-
lula spp., Erysiphe sp.), Πράσο* (Υ) (χρήση ήσσονος σημασίας) για Τεφρά σήψη (Botryotinia squamosa), Κρεμμύδι (Υ): για Βοτρύτη* (Botrytis cinerea) 
(Χρήση ήσσονος σημασίας): Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-99). 3-10 εφαρμογές 
με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Φραγκοστάφυλα* (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Θ), Φραγκοστάφυλα* (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Θ), Μύρτιλλα* (Θ), 
Σμέουρα*(ερυθρά και κίτρινα) (Θ), Μούρα-σμέουρα* (Θ) (Χρήση ήσσονος σημασίας): για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), Ωίδιο (Sphaerotheca morsuvae, 
Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaerotheca macularis): προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των 
ασθενειών (BBCH 10-99). 3-12 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημέρες. Φράουλα (Θερμοκηπίου + Υπαίθρου): για Βοτρύτη (Botrytis cinerea): προληπτικοί 
ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-93). 3-12 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημέρες για Θερμοκηπίου 
και 3-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες για Υπαίθρου. Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου + Υπαίθρου): για Ωίδιο (Oidium neolycopersici, Leveil-
lula taurica), Αλτερναρίωση (Alternaria sp.) (Alternaria solani): προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών 
(BBCH 10-89). 3-12 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημέρες για Θερμοκηπίου και 3-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες για Υπαίθρου. Πιπεριά 
(Θερμοκηπίου + Υπαίθρου): για Ωίδιο (Leveillula taurica), Αλτερναρίωση (Alternaria sp.) (Alternaria solani): προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-89). 3-12 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημέρες για Θερμοκηπίου και 3-10 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7 ημέρες για Υπαίθρου. Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι (Θερμοκηπίου): για Ωίδιο (Podosphaera xan-
thii, Spaerotheca fuliginea, Golovinomyces cichoracearum = Erysiphe cichoracearum): προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-89). 3-12 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημέρες. Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, 
Καρπούζι (Υπαίθρου): για Ωίδιο (Podosphaera xanthii, Spaerotheca fuliginea, Golovinomyces cichoracearum = Erysiphe cichoracearum): προληπτικοί 
ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-89). 3-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Μαρούλι, 
Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια, Κατσαρά αντίδια, Λυκοτρίβολο, Ρόκα (Θερμοκηπίου + Υπαίθρου): για Περονόσπορο (Bremia lactucae): 
προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-89). 3-12 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημέρες για 
Θερμοκηπίου και 3-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες για Υπαίθρου. Μαρούλι, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια, Κατσαρά αντίδια, 
Λυκοτρίβολο, Ρόκα (Υπαίθρου): για Σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor): προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-89). 3-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Παρατηρήσεις:  1.  Η δόση και ο όγκος ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την ένταση της προσβολής, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας και τις 
συνθήκες περιβάλλοντος. 2.  Οι εφαρμογές είναι προληπτικές, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.  3.  Να το εφαρμόζετε 
κατά προτίμηση το απόγευμα, για να αποφευχθεί η έκθεση στην ακτινοβολία UV.  4.  Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε θερμοκρασίες 15 – 
30oC. Η δράση του ελαττώνεται σημαντικά σε θερμοκρασίες > 40οC. 5.  Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας 
είναι ακόμη βρεγμένα.  6.  Συνολικά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 10 στον αγρό και 12 στο θερμοκήπιο. 7.  Να 
ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, οι συστάσεις από τα προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων.  8. Η χρήση του σκευάσματος 
μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.  9. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα 
με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  10. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα.  
*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις 
από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
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L1093242  TAEGRO GREC/09A 370 GR

370 gr

Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 13% (β/β),
που ισοδυναμεί με 1 x 1013 ζωντανά σπόρια (CFU)/kg
Βοηθητικές ουσίες: 87% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60884/28-08-2019

Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς,
με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση
μυκητολογικών ασθενειών και βακτηριώσεων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Novozymes France S.A.S.
Parc technologique des Grillons, Batiment 6
60, route de Sartrouville, 78230 Le Pecq – Γαλλία, Τηλ. +33 (0)1 30 15 28 40

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
Syngenta Hellas A.E.B.E. Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13    www.syngenta.gr, ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

«Το παρόν σκεύασμα 
βεβαιώνεται από τη ΔΗΩ 
για χρήση στη βιολογική

γεωργία»

Taegro    is a registered trademark of Novozymes A/S.

The ALLIANCE FRAME
the Syngenta Logo and the PURPOSE ICON

are Trademarks of a Syngenta Group Company 
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