CS

Eugenol + Geraniol + Thymol
Εγγυημένη σύνθεση:
Eugenol: 3,3% β/ο, Geraniol: 6,6% β/ο, Thymol: 6,6% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 83,74% β/β

Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Περιέχει Eugenol, Geraniol και Thymol.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

2 λίτρα

Κάτοχος της άδειας:
EDEN RESEARCH PLC, Keble House, Church End, South Leigh,
Witney, Oxon, OX29 6UR, Ηνωμένο Βασίλειο.
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
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60467/17-07-2015

ΜΥΚΗΤΟΚΤOΝΟ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και
θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του βοτρύτη. Οι δραστικές ουσίες, που
είναι φυτικά αιθέρια έλαια, καταστρέφουν την κυτταρική μεμβράνη,
παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων και την ανάπτυξη μυκηλίου του
μύκητα. Επίσης καταστρέφουν το μυκήλιο που έχει ήδη αναπτυχθεί.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια – σταφίδα): Για Βοτρύτη
(Botryotinia fuckeliana anamorph, Botrytis cinerea), με δόση 400 κ.εκ../100
λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-400 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ.
Εφαρμογές που ξεκινούν λίγο πριν την άνθηση έως πριν από τη συγκομιδή.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα
επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.
Mελιτζάνες* (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), με
δόση 400 κ.εκ../100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-400 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού:
40-100 λίτρα/στρ. Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση
της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο /
μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.
Ροδιά*: Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), με δόση 400 κ.εκ../100 λίτρα ψεκ.
υγρού ή 160-400 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. Προληπτικές
και θεραπευτικές εφαρμογές ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση. Μέγιστος
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4
εφαρμογές ανά 7 ημέρες.
Ακτινιδιά*: Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), με δόση 400 κ.εκ../100 λίτρα ψεκ.
υγρού ή 160-400 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. Προληπτικές
και θεραπευτικές εφαρμογές ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση. Μέγιστος
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4
εφαρμογές ανά 7 ημέρες.
Κρεμμυδάκι χλωρό*: Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), με δόση 400 κ.εκ../100
λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-400 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ.
Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα
επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.
Ελιά: Για Γλοιοσπόριο (Colletotrichum gloeosporioides*,Colletotrichum
acutatum*, Colletotrichum clavatum*), με δόση 400 κ.εκ../100 λίτρα ψεκ.
υγρού ή 160-400 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ.υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. Προληπτικές
και θεραπευτικές εφαρμογές. Μία εφαρμογή την Άνοιξη λίγο πριν την ανθοφορία
και μία εφαρμογή το Φθινόπωρο στην έναρξη της ωρίμανσης των καρπών).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές.
Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου: Για Σκληρωτίαση (Sclerotium rolfsii*,
Athelia rolfsii*), με δόση 400 κ.εκ../100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-400 κ.εκ./στρ.
Όγκος ψεκ.υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές
με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο /μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα
για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του
σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν
φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του
σκευάσματος επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες
αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
1) Για καλύτερα αποτελέσματα, να εφαρμόζεται προληπτικά πριν την
εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Οι θεραπευτικές
εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 7 ημέρες.
2) Να μη χρησιμοποιείται σε ψεκασμούς κοντά στην συγκομιδή σε
καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή σταφίδας, διότι
μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος εξασφαλίζοντας καλή κάλυψη
των φυτών και ιδιαίτερα των τσαμπιών.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά την φιάλη.
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με
το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Συνεχίζετε την ανάδευση σε όλη
τη διάρκεια του ψεκασμού.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως
τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα μέρη του
ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Λόγω του τρόπου δράσης δεν έχει
παρατηρηθεί ανθεκτικότητα του μύκητα στο MEVALONE και η πιθανότητα
ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι χαμηλή. Επίσης, δεν παρουσιάζει
διασταυρωτή ανθεκτικότητα με μυκητοκτόνα των ομάδων των
στρομπιλουρινών και ανιλινοπυριμιδινών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
προγράμματα ψεκασμών κατά του βοτρύτη σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα
διαφορετικού τρόπου δράσης.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα: Όταν το ψεκαστικό διάλυμα έχει στεγνώσει.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στο αμπέλι, όταν
εφαρμόζεται στις συνιστώμενες δόσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
-Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): 3 ημέρες
-Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια – σταφίδα), Ελιά, Τομάτα (υπαίθρου και
θερμοκηπίου): 7 ημέρες
-Ακτινίδια, Ρόδια, Μελιτζάνες (Υ & Θ), Κρεμμυδάκι χλωρό: 3 ημέρες

MEVALONE CS
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Μακριά από παιδιά. •Πλύνετε τα χέρια σας
σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά
την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». •Μην ρυπαίνετε το νερό με το
προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε
επιφανειακά ύδατα. •Περιέχει Eugenol, Geraniol και Thymol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
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 επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα με το
σκεύασμα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα. Πιείτε ένα ποτήρι νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Μη δίνετε
τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε
ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της
συσκευασίας: Oι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό
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 σκευάσματος: Να φυλάσσεται
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο. Το σκεύασμα κάτω από αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για
δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

HM/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε στο άνω
μέρος της φιάλης

0520

MEVALONE

MEVALONE CS

