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Κατηγορία και τρόπος δράσης: 

To TAKUMI 10 SC είναι ένα μυκητοκτόνο 
με προστατευτική και θεραπευτική 
δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου 
(Sphaerotheca fuliginea) σε Αγγούρια, 
Κολοκυθάκια, Πεπόνια, Καρπούζια, 
Κολοκύθες, Τομάτες, Πιπεριές, Φράου-
λες υπαίθρου και θερμοκηπίου, και 
Αγκινάρα υπαίθρου.

Λογω του διαφορετικού τρόπου δράσης 
του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας 
αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική 
σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του 
κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες 
αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομη-
νία παρασκευής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από 
παιδιά. •Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Μην 
τρώτε, πίνετε  ή  καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να μην 
έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. •Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια.• Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία 
και γάντια κατά την ανάμειξη / φόρτωση / εφαρμογή». «Σε περίπτωση 
επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας». 
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το 
ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύντε καλά τα προσβεβλημένα 
μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει 
ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα με άφθονο νερό. 
Συμβουλευθείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει.
Σε περίπτωση εισπνοής:  Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό  αέρα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 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.

Μ Υ Κ Η Τ Ο Κ Τ O Ν Ο

Κάτοχος της άδειας: Nisso Chemical Europe GmbH,
                                 Berliner Allee 42, D-40212, Γερμανία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας - 
Διανομέας:

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

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

TAKUMI
10 SC

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  250 κ.εκ.

cyflufenamid
(ομάδα αμινοξιμίδια)

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
   με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. 
   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60369 / 21-05-2013

Εγγυημένη σύνθεση: cyflufenamid   100 γρ/λίτρο                                  
                                     βοηθ. ουσίες:   90,19% β/β

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ 
(αγρού-θερμοκηπίου): για Ωίδιο (Sphaerotheca fuliginea) στη δόση 10-30κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ.υγρού με 50-150 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα (μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 15κ.εκ). 
Αρχή των επεμβάσεων προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας με 
επανάληψη της επέμβασης μετά από 7 μέρες αν χρειάζεται. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2, με μεσοδιάστημα ψεκασμών 7-14 ημέρες.

ΦΡΑΟΥΛΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Ωίδιο (Sphaerotheca fuliginea) στη μέγιστη 
δόση 15 κ.εκ./στρέμμα με 20-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό /στρέμμα. Επεμβάσεις προληπτικά 
από το στάδιο των 10 πρώτων ξεδιπλωμένων φύλλων έως και το στάδιο όπου οι καρποί είναι 
έτοιμοι για συγκομιδή.  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2, με 
μεσοδιάστημα ψεκασμών 10 ημέρες.

ΑΓΚΙΝΑΡΑ (υπαίθρου): Για Ωίδιο (Sphaerotheca aphani) και για Leveillula taurica στη 
μέγιστη δόση 15 κ.εκ./στρέμμα με 20-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Επεμβάσεις 
προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2, με μεσοδιάστημα ψεκασμών 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:
•Χρήση μέγιστης δόσης 15 κ.εκ./στρέμμα για κάθε εφαρμογή.
•Η δόση και ο όγκος του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ανάπτυξη 
των φυτών και τη φυλλική επιφάνεια.

•Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που δεν έχουν ξεπεράσει το σοκ της μεταφύτευσης 
ή έχουν εξασθενήσει από θερμικές, διατροφικές ή αρδευτικές ανισορροπίες.

•Σε περίπτωση μειωμένων όγκων νερού και άρα συγκεντρώσεων που δεν προβλέπονται στην 
ετικέτα να κάνετε προκαταρτικές δοκιμές σε μικρή έκταση πριν προχωρήσετε σε εφαρμογή σε 
όλη την επιφανεια της καλλιέργειας.

•Όπου η πίεση της ασθένειας παραμένει υψηλή ή υπάρχει εκ νέου προσβολή, μπορεί να 
επαναληφθεί ο ψεκασμός. Εφαρμόζεται 2 φορές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 μέρες 
εάν υπάρχει πίεση από την ασθένεια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: 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.

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 στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στην φυλλική 
επιφάνεια. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 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.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος 
με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του TAKUMI 10 SC και ανακινείστε. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές. φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

•Διαχείριση ανθεκτικοτητας: To Cyflufenamid ανήκει στην ομάδα των αμινοξιδιμίων. 
Διαθέτει νέο μηχανισμό δράσης και δεν εκδηλώνει φαινόμενα διασταυρωτής ανθεκτικοτητας 
με τις ήδη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Επομένως το TAKUMI 10 SC μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί εναλλακτικά, συνδυαζόμενο με μυκητοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο 
δράσης.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας:  Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και 
δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτες, Πιπεριές, Αγγούρια, 
Κολοκυθάκια, Πεπόνια, Καρπούζια, Κολοκύθες (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 1 ημέρα.

Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 3 ημέρες. 

Αγκινάρα (υπαίθρου): 21 ημέρες.
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