
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος: Το προϊόν παραμένει σταθερό 
για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής 
του.

Διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις 
ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες 
που υπερβαίνουν τους 50°C / 122°F.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 
Τομάτες (θερμοκηπίου): 0 ημέρες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φυλάσσεται 
μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. 
•Μην καπνίζετε. •Περιέκτης είναι υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί 
ακόμη και μετά τη χρήση. •Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο 
περιβάλλον. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά 
ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
•Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του προϊόντος με 
στοχοθετημένο τρόπο για 0,5-1 sec από απόστα-
ση 10-15 cm σε προσβεβλημένους βλαστούς / 
στελέχη.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση 
ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Ψεκασμός μεγαλύτε-
ρης διάρκειας ή πολύ κοντά μπορεί να προκαλέσει 
φυτοτοξικότητα και νέκρωση. Μην αγγίζετε τα 
φύλλα ή τους καρπούς και μην εφαρμόζετε σε 
νέους μη ξυλοποιημένους βλαστούς, λόγω του 
κινδύνου εγκαυμάτων.

Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη 
βιοσύνθεση εργοστερόλης στο στάδιο της 
απομεθυλίωσης του C-14.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργη-
τική περίοδο: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες *.

ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: για Βοτρύτη 
(Botrytis cinerea) και Κομμίωση στελέχους 
(Didymella lycopersicum) με ψεκασμό του 
προϊόντος με στοχοθετημένο τρόπο για 0,5-1 sec 
από απόσταση 10-15 cm. Εφαρμογή όταν έχουν 
ξυλοποιηθεί τα στελέχη και όταν τα πρώτα 
συμπτώματα της ασθένειας είναι ορατά (ανοιχτές 
έως σκούρες καφέ κηλίδες προσβολής στους 
βλαστούς).

®
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Τo Scomrid  
Aerosol είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο και 
έχει θεραπευτική δράση για τον έλεγχο του 
Βοτρύτη και της Κομμίωσης στελέχους σε τομάτες 
θερμοκηπίου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 460 ανά στρέμμα 
καλλιέργειας και ανά χρήση.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική 
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και 
παπούτσια. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν 
υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 
γιατρό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, πρέπει να 
αποφευχθεί περαιτέρω έκθεση.
Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, μεταφέρετέ 
τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε 
γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μη χορηγείτε ο,τιδήποτε από το 
στόμα σε αναίσθητο άτομο.

300 ml. 

Αερόλυμα (ΑΕ)

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 
60418/ 29-04-2014

Εγγυημένη σύνθεση: imazalil: 2% β/β
βοηθητικές ουσίες:  97,9% β/β

Περιεχόμενο: 300 κ.εκ.

-Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
- Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα.

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες  
επιπτώσεις.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο 
με θεραπευτική δράση για τον έλεγχο 
του Βοτρύτη και της Κομμίωσης 
στελέχους σε τομάτες θερμοκηπίου

Ημερομηνία παρασκευής:
Αριθμός παρτίδας:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

SCOMRID® AEROSOL
MYKHTOKTONO
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Κάτοχος της άδειας:
CERTIS EUROPE B.V. 
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, 
PO Box 607, 3500 AP,  Ολλανδία
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

Βλέπε επί της συσκευασίας


