
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛEΙΔΩΜΕΝΟ. 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
• Περιέχει cyprodinil μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο 
με προληπτική και 
θεραπευτική δράση για την 
καταπολέμηση του 
φουζικλάδιου στα μηλοειδή 
και του βοτρύτη σε αμπέλι 
(οινοποιήσιμα και 
επιτραπέζια σταφύλια)

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε επί
της συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση:
Cyprodinil: 30 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 69,8 % β/β 

Περιεχόμενο: 

1 λίτρo

12mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 287*150mm (µε περιθώριο αριστερά 12mm)

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις 
συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:  
Το QUALY δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με μυκητοκτόνα των εξής 
ομάδων: βενζιμιδαζολικά, καρβαμιδικά, δικαρβοξιμιδικά, ιμιδαζολικά,  τριαζόλες, 
στρομπιλουρίνες, μορφολίνες και κινολίνες. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζονται μυκητοκτόνα της ομάδας των 
ανιλινοπυριμιδινών πάνω από 4 φορές στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια 
καλλιεργητική περίοδο. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό 
τρόπο δράσης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτ. προϊόντος και της συσκευασίας: Τα 
κενά μέσα συσκευασίας 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. 

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει 
σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθη- 
κεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία 
του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο 
μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύ- 
κολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή σε καλά 
αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό, χορηγήστε ενεργό άνθρακα με μεγάλη 
ποσότητα νερού. Μην δώσετε τίποτε από το στόμα εάν ο ασθενής είναι 
αναίσθητος. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν 
λερωθεί και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 30 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Να μην έρθει σε 
επαφή με τα μάτια. 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 και γάντια 
κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προστα- 
τευτικά γυαλιά κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε 
μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

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

Cyprodinil 30 %
Ομάδα ανιλινοπυριμιδινών

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική 
δράση για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου στα μηλοειδή και του βοτρύτη σε αμπέλι 
(οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια). Το cyprodinil παρουσιάζει αποπλαστική κίνηση και 
διελασματική δράση. Παρεμποδίσει την βιοσύνθεση των αμινοξέων, αναστέλλοντας την 
επιμήκυνση του μυκηλίου και την διείσδυση του στην φυλλική επιφάνεια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Μηλιά: Για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis), με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 75-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογές από την 
πράσινη κορυφή έως το στάδιο μικρών καρπών. 

Αχλαδιά: Για Φουζικλάδιο (Venturia pyrina) και για Καστανή κηλίδωση (Stemphlium 
vesicarium), με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). 
Όγκος ψεκ. υγρού: 75-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή έως το στάδιο 
μικρών καρπών. 

Αμπέλι (Οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), με δόση 75-250 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (75-125 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. 
Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το 
κλείσιμο έως την αλλαγή του χρώματος των σταφυλιών.

Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), με δόση 75-250 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (75-125 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. 
Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το 
κλείσιμο έως την αλλαγή του χρώματος των σταφυλιών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): 2 εφαρμογές ανά 7-8 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια): 2 εφαρμογές ανά 7-20 ημέρες

Παρατηρήσεις:
Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με QUALY να 
γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από 
τις ανιλινοπυριμιδίνες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
1) Οι δόσεις ανά εκατό λίτρα νερό να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού 
υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα. 
2) Στα Μηλοειδή να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνο επαφής. 
3) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που 
εφαρμόζονται.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος 
μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε 
ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήματα του  ψεκαστικού, δυο - τρείς (2-3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα μυκητοκτόνα MERPAN 80 WG και BUMPER 25 EC.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Μηλιά, Αχλαδιά: 60 ημέρες.
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες.
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): 7 ημέρες.

Κάτοχος της άδειας: 
Nufarm GmbH & Co. KG, 
25 St.-Peter-Strasse, 
A-4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας/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

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 
60.399/16-1-2014

MEΛΟΣ ΤΟY
0722

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: AJV4-M68F-7JAP-UTKE

UFI: AJV4-M68F-7JAP-UTKE

bar code


