L1012628 GREC/9T PPE4056037

025 FS

Fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολών)

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση
σπόρων (FS)
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
60385/20-09-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
fludioxonil 2.5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,5% β/β

Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής
για επένδυση σπόρων.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της
συσκευασίας.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

20 lt

•Τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

L1007705 GREC/2T PPE4049164

025 FS

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
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: Μετακινείστε 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 περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια 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.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Τρόπος δράσης:
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.
Τρόπος εφαρμογής:
Το CELEST 025FS, εφαρμόζεται σαν υδατικής βάσης πολτός (slurry) χρησιμοποιώντας ειδικά
μηχανήματα εφαρμογής και τα οποία εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων.
Ανομοιόμορφη ή μη 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 025FS, με το απαιτούμενο νερό. Να
ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος επένδυσης των σπόρων. Το CELEST 025FS εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό με την μέθοδο της υγρής
εφαρμογής χρησιμοποιώντας όγκο νερού 500 – 1000 κ. εκ. ανά 100 κιλά σπόρου.
Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής:
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

20 lt

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο βυτίο
εφαρμογής) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις
εφαρμογής.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
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.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Σιτάρι, Σίκαλη, Κριθάρι, Τριτικάλε, Ηλίανθος: Μη εφαρμόσιμο
Φάσμα δράσης:

Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Φουζάριο
Microdochium
nivale,
Fusarium sp.
Σιτάρι
Σεπτορίαση
Septoria nodorum
Δαυλίτες
Tilletia caries
Φουζάριο
Fusarium sp.
Κριθάρι Ελμινθοσπορίωση
Helminthosporium
gramineum
Φουζάριο
Microdochium
Σίκαλη
nivale
Fusarium sp.
Φουζάριο
Microdochium
Τριτικάλε
nivale
Fusarium sp.
Ηλίανθος

Βοτρύτης
Botrytis cinerea

Δόσεις σκευάσματος
Μέγιστος
Όγκος
Τρόπος
αριθμός
νερού για
κ.εκ./
και
εφαρμογών/
100 κιλά τη μέθοδο
χρόνος
σπόρου slurry κ.εκ./ εφαρμογής καλλιεργητική
περίοδο
100 κιλά
σπόρου

200

500-1000

Επένδυση
σπόρων

Μία
εφαρμογή

200

500-1000

Επένδυση
σπόρων

Μία
εφαρμογή

200

500-1000

Επένδυση
σπόρων

Μία
εφαρμογή

200

500-1000

Επένδυση
σπόρων

Μία
εφαρμογή

600
(ισοδύναμο
με 45 ml/
150.000
σπόροι)

500-1000

Επένδυση
σπόρων

Μία
εφαρμογή

