
 
Κάτοχος της άδειας: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232 
Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: +30 2106889700
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, Διανομή:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Åíáéþñçìá, ëÜäé óå íåñü (ÅW)

Εγγυημένη σύνθεση:   Fenbuconazole: 5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94,85  % β/β

Περιέχει Pestiflo 381
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΑΑΔΑ: 60504/29-01-2016

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

  ®™  Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

agriscience

TM

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με
προστατευτική και θεραπευτική δράση

Indar 5EW
ΤΜ

305x130

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και 
όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το 
ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο, 
όταν χειρίζεστε το σκεύασμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
σαπούνι και νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

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

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

Oι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση 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.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη 16 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα (για τα 

Πυρηνόκαρπα) και 14 μέτρων (για τα Μηλοειδή).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο 
χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 
από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας: 
Βλέπε άνω μέρος της φιάλης          

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Δεν αναμιγνύεται με αλκαλικής αντίδρασης σκευάσματα.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες 
οδηγίες χρήσης.

Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση του. Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το 
σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη 
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος 
συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

-   Αμυγδαλιά, Φυστικιά: 120 ημέρες.

-  Κερασιά, Βυσσινιά:  5 ημέρες.

ΤΡOΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟY ΥΓΡΟY: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά–Ναshi, Κυδωνιά, Moυσμουλιά (ήσσονος 
σημασίας): Για Φουζικλάδιο, με δόση 65-100 κ.εκ. σκευάσμ../100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
max 100 κ.εκ. σκευάσμ../στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από 
το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των 
καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

1.  Διαχείριση 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.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά: Για Φαιά 
Σήψη, Ωίδιο, Κυλινδροσπόριο κερασιάς, Σκωρίαση, Ανθράκωση, με δόση 100-300 
κ.εκ. σκευάσμ../100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. 
υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των 
βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες.

Αμυγδαλιά: Για Φαιά Σήψη με δόση 150-420 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
max 150 κ.εκ. κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 35-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή 
με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 
εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για Ωίδιο, με μέγιστη δόση 75  
κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 75 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. 
υγρού: 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. 
και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών 
που επικρατούν.  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίο-
δο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες.

Φιστικιά (ήσσονος σημασίας): Για Σεπτόρια, Σκωρίαση, Βοτρυοσφαίρια, με δόση 
150-420 κ.εκ.σκευάσμ../100λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσμ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκ. υγρού: 35-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της 
άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι (Υ+Θ),  Κολοκυθάκια (Υ) & 
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ): Για Ωίδιο, με δόση 
100-250 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 100 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος 
ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον 
κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 3 εφαρμογές ανά 8 ημέρες.

2. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας μουσμουλιάς και φιστικιάς δεν έχει 
τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή 
τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε 
σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο 
που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Ελιά: Για Κυκλοκόνιο, με μέγιστη δόση 150 κ.εκ../100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. 
σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εποχή που 
διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της 
στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη).  Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

 Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στην ψεκασμένη περιοχή πριν 
στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στην 
ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό 
υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

- Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά-Ναshi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αμπέλι 
(Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες):  28 ημέρες.

- Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Υ+Θ), 
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκυθάκια (Υ): 3 ημέρες.

-  Ελιά: Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής). 
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