
Ημερομηνία παραγωγής / Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε επί της συσκευασίας

Prolectus™
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΣΟΧΗΠολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Καθαρό βάρος: 250 γραμ. ℮

Fenpyrazamine (φενπιραζαμίν) 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) 

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Fenpyrazamine 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,92% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
60.535/27-5-2016 

Μυκητοκτόνο με διελασματική κίνηση και 
προληπτική δράση που παρεμποδίζει την 
επιμήκυνση των βλαστικών υφών, την ανάπτυξη 
του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Η δραστική 
ουσία fenpyrazamine δρα παρεμποδίζοντας τη 
βιοσύνθεση εργοστερόλης

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης / Παρασκευαστής σκευάσματος:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d’Affaires de Crécy
10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Γαλλία.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ - ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος,
Τηλ.: 2310 568656, e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): Για Φαιά Σήψη Ανθέων και Βλαστών (Monilia laxa) και για Φαιά 
Σήψη Καρπών (Monilia fructigena). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση. Δόση: 80-
120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 80 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα για Monilia laxa και 
120 γραμ σκευάσματος /στρέμμα για Monilia fructigena). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea). Εφαρμογή από την 
έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση. Συνίσταται να εφαρμόζεται κατά την πτώση των πηλιδίων έως 
το κλείσιμο της σταφυλής. Δόση: 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. 
σκευάσματος /στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80- 100 λίτρα/στρέμμα.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea). Εφαρμογή 
από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή. Δόση: 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60- 120 λίτρα/στρέμμα.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Με βρώσιμο φλοιό) (Αγγούρι, Κολοκυθάκι): Για Βοτρύτη 
(Botrytis cinerea). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή. Δόση: 80-120 γραμ 
σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος /στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 60- 120 λίτρα/στρέμμα.
ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ&Θ): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη 
συγκομιδή. Δόση: 80-120 γραμ σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος /
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50- 120 λίτρα/στρέμμα.
Παρατηρήσεις - Προσοχή: - Οι δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού 
υγρού έτσι ώστε η μέγιστη δόση του Prolectus να μην υπερβαίνει τα 120 γρ. / στρέμμα. - Το εύρος της 
δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας και της πίεσης προσβολής. Για μικρή πίεση 
προσβολής χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση ενώ σε μεγάλη πίεση τη μεγάλη. - Προτείνεται η εφαρμογή του 
σκευάσματος να γίνεται προληπτικά. - Να εφαρμόζεται πάντα στη συνιστώμενη δοσολογία και να τηρείται 
αυστηρά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. - Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, 
να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. - Στο αμπέλι συνίσταται η εφαρμογή να 
γίνεται κατευθυνόμενα στη ζώνη που βρίσκονται τα σταφύλια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Να γίνεται ομοιόμορφη καλή διαβροχή του φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τα 2/3 του 
επιθυμητού όγκου και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Prolectus 
και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Εφαρμόστε το ψεκαστικό υγρό αμέσως μετά την παρασκευή του και όχι 
σε διάστημα μεγαλύτερο από 6 ώρες μετά την παρασκευή του. Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μεταφοράς και του ψεκασμού. Ρυθμίστε την ανάδευση για την αποφυγή σχηματισμού αφρού.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά) και Φράουλα (Υ&Θ) μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. 
Λαχανικά (Θ) (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά) και Κολοκυνθοειδή (Θ) (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) μέχρι 
3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών, εφόσον απαιτείται. Αμπέλι (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα 
σταφύλια): 1 εφαρμογή.
Συνδυαστικότητα: Μη το χρησιμοποιείτε σε μίγματα με Karathane Gold και Profiler. Σε περίπτωση 
συνδυασμού του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να πραγματοποιείται προηγουμένως δοκιμή μικρής 
κλίμακας.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά (ημέρες): Για το Αμπέλι: 
Επιτραπέζια σταφύλια : 7 και Οινοποιήσιμα σταφύλια: 14. Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες: 1.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων 
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή 
πριν περάσουν 8 ώρες από την εφαρμογή του για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη και 6 ώρες για τις καλλιέργειες 
αγρού.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις, για τις 
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι απολύτως εκλεκτικό στις οινοποιήσιμες ποικιλίες του αμπελιού στις 
οποίες έχει δοκιμαστεί. Εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, δεν 
έχει καμία επίδραση στη διαδικασία ζύμωσης και στα ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστικού. Μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως 
το ψεκαστικό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τις εξωτερικές επιφάνειες ξεπλένοντας με καθαρό νερό. 

Ξεπλύνετε τις εσωτερικές επιφάνειες του ψεκαστκού με καθαρό νερό και περάστε τα νερά του ξεπλύματος μέσα 
από την αντλία και τους αυλούς. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Πλύνετε με κατάλληλο απορρυπαντικό και 
ξεπλύνετε νε νερό. Απορρίψτε τα απόνερα με ασφάλεια.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 1. Να εφαρμόζεται σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης και με τα οποία δεν εμφανίζει διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα. 2. Περιορίσετε τον αριθμό των εφαρμογών Prolectus ή σκευασμάτων με δραστικές ουσίες της 
ίδιας χημικής ομάδας σε 1 ανά 3 εφαρμογές σε σχέση με το σύνολο των εφαρμογών που πραγματοποιούνται 
ανά καλλιεργητική περίοδο για τον έλεγχο του βοτρύτη (εντός του μεγίστου ορίου των 3 εφαρμογών / έτος). 
3. Στο αμπέλι, να εφαρμόζεται ένα μόνο σκεύασμα με δραστική ουσία της ίδιας χημικής ομάδας ανά έτος. 
Επιπλέον συνίσταται η χρήση σκευασμάτων διαφορετικής χημικής ομάδας ανά έτος ειδικά στις περιπτώσεις 
που πραγματοποιείται μια μόνο εφαρμογή για τον έλεγχο του Βοτρύτη. 4. Ψεκάζετε με ήπιο καιρό, χωρίς άνεμο, 
προκειμένου να αποφευχθεί διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες ή ρέματα. 5. Το pH του 
ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι μικρότερο από 8.5, με ιδανική τιμή το 7.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 
Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύστε το στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα. 
Η θερμοκρασία να υπερβαίνει πάντα τους -10°C. Στις συνθήκες αυτές, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 
2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
- Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. « Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και 
κατάλληλες μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να 
φοράνε προστατευτική ενδοιμασία και γάντια εάν πρέπει να εισέλθουν στο ψεκασμένο αγρό αμέσως/σύντομα 
μετά τον ψεκασμό ».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:  : Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, αναζητήστε 
ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα 
επιμείνουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο 
ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό και σαπούνι. Πλύνετέ το ρουχισμό πριν τον χρησιμοποιήσετε 
ξανά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό για αρκετή ώρα. Κρατήστε 
τα βλέφαρα μακριά από τον τους οφθαλμούς για να διασφαλίσετε ενδελεχές ξέπλυμα. Αναζητήστε ιατρική 
συμβουλή εφόσον υπάρξει ερεθισμός. Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 
τίποτε δια στόματος σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, 
ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα. Συμβουλές 
προς το γιατρό: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

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

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής 
κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

F100000937A-0721

CY
AN

MA
GE
NT
A

YE
LLO
W

BL
AC
K

290x45mm - PROLECTUS (GR) 250g.indd   1290x45mm - PROLECTUS (GR) 250g.indd   1 08/09/2021   14:4008/09/2021   14:40


