
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός 
επαφής (folpet) και ενός διασυστηματικού (triadimenol) με προστα- 
τευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση ασθενειών 
φυλλώματος σε αμπέλι και τομάτα υπαίθρου. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Αμπέλι (για Επιτραπέζια σταφύλια): Για Ωίδιο (Uncinula necator) και 
για Περονόσπορο (Plasmopara viticola), με δόση 200 γρ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού (100-160 γρ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-80 
λίτρα/στρ. Από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της 
άνθησης.

Αμπέλι (για Οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Ωίδιο (Uncinula necator) και 
για Περονόσπορο (Plasmopara viticola), με δόση 200 γρ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού (100-160 γρ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-80 
λίτρα/στρ. Από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι την καρπόδεση.

Τομάτα (Υπαίθρου): Για Ωίδιο (Uncinula necator) και για Αλτενάρια 
(Alternaria sp.), με δόση 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (140-160 γρ. 
σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 70-80 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση 
των πρώτων συμπτωμάτων και μέχρι το τέλος της πρώτης ανθο- 
φορίας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / 
μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 
Για όλες τις καλλιέργειες: 2 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως κανονικού όγκου, 
διαβρέχοντας καλά τα μέρη που πρέπει να προστατευτούν.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαι- 
τούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας 
και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντί- 
δρασης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Αμπέλι (για οινοποιήσιμα σταφύλια): 42 ημέρες.
Αμπέλι (για επιτραπέζια σταφύλια): Μέχρι το τέλος της άνθησης.
Τομάτα (Υ): Μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

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

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
- Για να αποφύγετε τους κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, 
ενός επαφής (folpet) και ενός 
διασυστηματικού (triadimenol) 
με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση για την 
καταπολέμηση ασθενειών 
φυλλώματος σε αμπέλι και 
τομάτα υπαίθρου.

Εγγυημένη σύνθεση:
Triadimenol: 2 % β/β
Folpet: 70% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 23,5 % β/β 

1 κιλό
Καθαρό βάρος:

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

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Mακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις 
ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / ανα- 
θυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγο- 
νιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν.  Nα  φοράτε  προστατευ- 
τικά  γάντια / προστατευτικά  ενδύματα / 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
πρόσωπο. 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋ- 
γείας ή περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησι- 
μοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
-Να ακολουθούνται οι συστάσεις των 
Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων 
στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. -Για 
διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας 
οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει 
να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτό- 
να που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα 
από τους DMIs.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώ- 
μενες καλλιέργειες και δόσεις κάτω 
από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτ. προϊόντος και της συσκευασίας: 
Οι σακούλες και τα σακίδια, μαζί με τα 
κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμέ- 
νως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
όλα σε σημεία συλλογής για ανακύ- 
κλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική στα- 
θερότητα του σκευάσματος: 
Να αποθηκεύεται στην αρχική του 
κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό 
και καλά αεριζόμενο, προφυλαγμένο 
από την απ’ ευθείας έκθεσή του στο 
ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το 
σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο 
(2) χρόνια από την ημερομηνία παρα- 
σκευής του.

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

Triadimenol 2 % β/β + Folpet 70% β/β
Ομάδα τριαζολών + Ομάδα φθαλιμιδίων

ΠΡΟΣΟΧΗ

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

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 

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

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
60.242/19-12-2008

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε 
συσκευασία

MEΛΟΣ ΤΟY

0319

SHAVIT-F®

  70/2  WG

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. 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.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέ- 
ρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτω- 
ση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμό- 
στε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 
210-77.93.777

1Kg διάσταση 150*90*240ΜΜ


