ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό για 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους
φακούς επαφής.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό και μην χορηγείτε τίποτα από το
στόμα. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 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: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό
πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό
υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό και
καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια
ÇÌÅÑ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ:
ÂËÅÐÅ ÖÉÁËÇ
ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÔÉÄÁÓ:

MONCUT 46 SC
Flutolanil (Φλουτολανίλ)
(χημική ομάδα: benzanilide)
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: flutolanil 46% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 58,09% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
για την προστασία
από τον μύκητα
Rhizoctonia solani
ΠΡΟΣΟΧΗ
-Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS No 2634-33-5).
-Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
-Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60531/12-05-2016

Περιεχόμενο: 200 κ.εκ.
Κάτοχος της άδειας: Nichino Europe Limited, 5 Pioneer Court, Vision Park,
Histon, Cambridge, Cambridgeshire, Τ.Κ.: CB24 9PT, Ην. Βασίλειο.
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ÂÉ.ÐÅ.È.ÓÉÍÄÏÓ 570 22 ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ
•ÔÇË.2310 568656 •FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΑΤΑΤΕΣ: Για Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) με δόση 125-187,5 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ.
υγρού: 10 λίτρα/στρ. Εφαρμογή στους κονδύλους πριν την σπορά ή κατευθυνόμενος ψεκασμός
στην γραμμή σποράς κατά τη σπορά. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
1 (μία εφαρμογή).
ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ: Για Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) με δόση 75-150 κ.εκ./στρ.
Εφαρμογή και ενσωμάτωση με στάγδην άρδευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές ανά 15 ημέρες.
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ (υπαίθρου ή θερμοκηπίου): Για Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia
solani) με δόση 125-150 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογή, εμβάπτιση των μοσχευμάτων πριν
από τη μεταφύτευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (μία
εφαρμογή).
ΠΙΠΕΡΙΕΣ: Για Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) με δόση 75-150 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή και
ενσωμάτωση με στάγδην άρδευση από την εμφάνιση του 3ου πραγματικού φύλλου μέχρι το
ξετύλιγμα του 5ου φύλλου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (μία
εφαρμογή).
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ: Για Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani) με δόση 1,25 κ.εκ./100 λίτρα νερό.
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-60 λίτρα/στρ. Με ψεκασμό στα φυτά γύρω από το στέλεχος/λαιμό των
φυτών μετά την μεταφύτευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (μία
εφαρμογή).
Τρόπος εφαρμογής: 1. Με ψεκασμό του πατατόσπορου και εμβάπτιση των μοσχευμάτων
αγκινάρας. Για καλύτερα αποτελέσματα οι κόνδυλοι και τα μοσχεύματα κατά την εφαρμογή
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες ύλες.
2. Στάγδην άρδευση.
3. Με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος - λαιμό των φυτών.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος
μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας
την ανάδευση. Ανάδευση πρέπει να γίνεται και πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξέπλυμα με άφθονο νερό.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις
εφαρμογής.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των
ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχονται
άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Πατάτες, Αγκινάρες, Γαρύφαλλα: Μη εφαρμόσιμο.
Πιπεριές: 47 ημέρες.
Φασολάκια: 3 ημέρες.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞHΣ:
•Μακριά από παιδιά. •Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε,
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Aποφεύγετε
να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /
εκνεφώματα. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά της συσκευασίας του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά
σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω συστημάτων αποχέτευσης
από λιθόστρωτες επιφάνειες και δρόμους). •«Κατά την εφαρμογή σε πατατόσπορο
και μοσχεύματα αγκινάρας με ψεκασμό να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια
[UNE-EN14605:2005+A1:2009] και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη /
φόρτωση και εφαρμογή». •«Κατά την εφαρμογή σε πράσινα φασολάκια, στα
γαρύφαλλα και στις πιπεριές και μοσχεύματα αγκινάρας με στάγδην άρδευση ή
ψεκασμό να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση
και εφαρμογή». •«Κατά την διάρκεια εφαρμογής με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα και
φίλτρο αέρα, συνιστάται τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά». •Πλύνετε όλα τα
προστατευτικά ρούχα μετά τη χρήση. •Για να προστατέψετε τους υδρόβιους
οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα
επιφανειακά ύδατα.
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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