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Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 21-28 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εδάφη με προβλήματα αποστράγγισης.
3. Για την προστασία των γαιοσκωλήκων, το έδαφος πρέπει να οργώνεται σε βάθος 20 cm.
Διαχείριση ανθεκτικότητας
Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό μυκητοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί
συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων μυκήτων στα χρησιμοποιούμενα μυκητοκτόνα.
Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν
έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων.
Ένας βιότυπος θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο μυκητοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από
ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του.
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Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την
εναλλαγή (ή ανάμειξη) μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
περισσότερες από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 21-28
ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Για όλες τις καλλιέργειες: 35 ημέρες
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά την εφαρμογή του
προϊόντος.
Αδειάστε τον εξοπλισμό. Ξεπλύνατε καλά το δοχείο του εξοπλισμού εφαρμογής, τη ράβδο
και τους σωλήνες με καθαρό νερό. Αφαιρέστε όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε τα
ακροφύσια και τα φίλτρα. Ξεπλύνατε ξανά όλο τον εξοπλισμό με καθαρό νερό. Να φοράτε
προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις
συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το Acanto® Plus είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα μυκητοκτόνων,
εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται για την
προστασία της καλλιέργειας σιτηρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται
να γίνεται δοκιμή σε μικρή έκταση πριν τη χρήση.
Η ανάμειξη στο βυτίο να γίνεται με την παρακάτω σειρά, δίνοντας
χρόνο για την πλήρη διασπορά του μείγματος μετά την προσθήκη κάθε
προϊόντος: υδατοδιαλυτός σάκος → υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) →
υδατοδιασπειρώμενοι κόκκοι (WG) → βρέξιμη σκόνη (WP) → Acanto®
Plus / άλλο συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) → εναιώρημα – γαλάκτωμα
(SE) → γαλάκτωμα σε νερό (EW) → γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
→ πυκνό υδατοδιαλυτό υγρό (SL) → ανοσοενισχυτικό,
επιφανειοδραστικό, λάδι → υδατοδιαλυτό λίπασμα → προϊόντα με
χαμηλή διασπορά ψεκασμού.
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Οδηγίες για τον χειριστή
Ο χειριστής πρέπει να φοράει κατάλληλη ατομική
προστατευτική ενδυμασία για τον κορμό και τα πόδια,
γάντια νιτριλίου πάχους 0,4-,07 mm για τα χέρια και
χημική προστατευτική μάσκα για τα μάτια/το πρόσωπο
κατά τη διάρκεια της ανάμειξης / πλήρωσης. Να φοράτε
την ατομική χημική προστατευτική ενδυμασία και τα
γάντια και κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης
και κατά την εφαρμογή του προϊόντος.
Για εφαρμογές με τρακτέρ χωρίς καμπίνα, να
χρησιμοποιείτε μάσκα με φίλτρο A2/P2 και προστατευτική
ενδυμασία τύπου 5 και 6 (EN ISO 13982-2/EN13034).
Για την προστασία των ματιών, να φοράτε γυαλιά
ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN166.
Μετά την εφαρμογή του Acanto® Plus, βγάλτε τα ρούχα
εργασίας και στη συνέχεια πλύνετε τα χέρια και το
πρόσωπό σας με σαπούνι και νερό.
Ξεπλύνατε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη
χρήση.
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Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα
σκευάσματος:
Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται
καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό,
δροσερό, καλά αεριζόμενο, Απαγορεύεται η
επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος
και της συσκευασίας
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται 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.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί
εμετός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε
σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και
σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά
κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα,
κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική
υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε ιατρική
συμβουλή.
Η δηλητηρίαση μπορεί να επιφέρει: Ερεθισμό των ματιών, του δέρματος,
των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος.
Δερματίτιδα εξ επαφής και ευαισθητοποίηση.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

K-40208/31511 - GREECE
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:
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Εγγυημένη σύνθεση:
Picoxystrobin 20% β/ο
Cyproconazole 8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 74,93% β/β
Περιέχει
1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona

DuPont ™

Acanto Plus SC
®

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Picoxystrobin (πικοξυστρομπίν) 20 % β/ο
Cyproconazole (συπροκοναζόλ) 8% β/ο

1L
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, AΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Παρασκευαστής σκευάσματος:
DuPont International Operations Sàrl, Ελβετία
Βάλε την φράση με μικρότερα γράμματα εδώ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Τυποποιητές- Συσκευαστές:
1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. Phyteurop, Γαλλία

ΑΡ. AΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
(ΑΑΔΑ): 60484/9.11.2015

VOLET

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας – Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λεωφόρος Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι-Αθήνα - Τηλ.: 210 688 9700

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προληπτική και θεραπευτική
δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont
de Nemours & Co. (Inc.).
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΎΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

➥

ελμινθοσπορίωσης (Helminthosporium tritici-repentis) και του ωιδίου (Erysiphe graminis)
και συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την
εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 31-65).
Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.

R E C T O

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια / πρόσωπο
- Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων
αποχέτευσης.)
- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη
προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του
καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το
περιβάλλον.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το Acanto® Plus είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με
προληπτική και θεραπευτική δράση για τον έλεγχο μεγάλου
φάσματος ασθενειών φυλλώματος σε καλλιέργειες σιτηρών,
που συνδυάζει τη δραστική ουσία picoxystrobin, η οποία ανήκει
στην ομάδα των στροβιλουρινών και τη δραστική ουσία
cyproconazole,η οποία ανήκει στην ομάδα των τριαζολών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα κατά το ½ της
χωρητικότητάς του με καθαρό νερό και θέστε σε λειτουργία
τον αναδευτήρα. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα
Acanto® Plus και, ανάλογα με την περίπτωση, το προϊόν
ανάμειξης με τη σειρά που αναφέρεται κατωτέρω και, στη
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συνέχεια, συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Το μείγμα πρέπει να είναι υπό συνεχή
ανάδευση πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
• Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την παρασκευή του. Σε
καμία περίπτωση, δεν πρέπει να παραμείνει στο δοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που σταματήσει ο αναδευτήρας, αναδεύστε καλά το ψεκαστικό υγρό
για 5 έως 10 λεπτά πριν την εφαρμογή.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σιτάρι:
Για την καταπολέμηση της σεπτορίωσης (Septoria tritici), της καστανής σκωρίασης
(Puccinia recondita f.sp.tritici), της κίτρινης σκωρίασης (Puccinia striiformis), του
ωιδίου (Erysiphe graminis), της φουζαρίωσης (Fusarium spp.) και της
ελμινθοσπορίωσης (Helminthosporium tritici-repentis) συνιστώνται ψεκασμοί
φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου
κόμβου/γονάτου έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 31-65).
Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.
Κριθάρι:
Για την καταπολέμηση της ελμινθοσπορίωσης (Pyrenophora teres), του ωιδίου
(Erysiphe graminis), της ρυγχοσπορίωσης (Rhynchosporium secalis) και της
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σκωρίασης (Puccinia hordei) συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των
75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου (BBCH 31-69).
Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.

➥

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο
ή την ετικέτα). Να μην προκληθεί εμετός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και
πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε
ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή. Ζητείστε
ιατρική συμβουλή
Η δηλητηρίαση μπορεί να επιφέρει:
Ερεθισμό των ματιών, του δέρματος, των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος
Δερματίτιδα εξ επαφής και ευαισθητοποίηση
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.
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Βρώμη:
Για την καταπολέμηση της σκωρίασης (Puccinia coronata) και του ωιδίου (Erysiphe
graminis) συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα.
από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/ (BBCH 31-69).
Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.
Σίκαλη:
Για την καταπολέμηση της καστανής σκωρίασης (Puccinia recondita), της
ρυγχοσπορίωσης (Rhynchosporium secalis), του ωιδίου (Erysiphe graminis
spp.secalis) και της σεπτορίωσης (Septoria secalis) συνιστώνται ψεκασμοί
φυλλώματος στη δόση των 75-100 κ.εκ/στρέμμα από την εμφάνιση του πρώτου
κόμβου/γονάτου έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 31-65).
Όγκος ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρ.
Τριτικάλε:
Για την καταπολέμηση της καστανής σκωρίασης (Puccinia recondita), της
ρυγχοσπορίωσης (Rhynchosporium secalis), της σεπτορίωσης (Septoria secalis), της
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