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5H4/Z3,1/S/14
B/1103-140087

"

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ.
ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ‘Η ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε
γιατρό.
- Πλύντε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- Περιέχει Cymoxanil, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Γενική συμβουλή: Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.
Αν η αναπνοή γίνεται με δυσκολία ή έχει σταματήσει, να γίνει τεχνητή αναπνοή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα.
Αν χρειαστεί, να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή.
Καλέστε γιατρό αμέσως.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε αμέσως όλα τα λερωμένα με το προϊόν
ρούχα. Ξεπλύνετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ακόμα και κάτω από τις
βλεφαρίδες. Να κρατάτε τα μάτια σας ανοιχτά κατά το ξέπλυμα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς
ιατρική συμβουλή. Συμβουλευτείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε
συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. KENTPOΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή
αγροτικών προίόντων καθώς και για το περιβάλλον.
TΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε
λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος
κατευθείαν στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό
συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη
διάρκεια του ψεκασμού.
ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμπέλι: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Plasmopara viticola), συνιστώνται
εφαρμογές, στη δόση 200 γραμ./100 λίτρα νερό, που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν
μήκος περίπου 10εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη
γονιμοποίηση.

DuPont™
Curzate 3000 6/25 WG

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα
Πατάτα: Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου (Phytophthora infestans) συνιστώνται
εφαρμογές, στη δόση 200 γραμ./100 λίτρα νερό, όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. κι
επαναλαμβάνονται ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

®

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων.
- Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται οι συστάσεις των Τοπικών Κέντρων
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- Σε ανεπτυγμένη καλλιέργεια πατάτας (μετά το στάδιο κλεισίματος των γραμμών) οι εφαρμογές
να γίνονται με το μεγάλο όγκο ψεκαστικού υγρού.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
▪ Αμπέλι, Πατάτα: 21 ημέρες
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Εγγυημένη σύνθεση:
cymoxaniI .................6 % β/β
μεταλλικός χαλκός.....25 % β/β σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού
Βοηθητικές ουσίες .... 50,19 % β/β

DuPont Curzate® 3000 6/25 WG

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση.
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ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 60.190 /17-6-2008

Μυκητοκτόνο

Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία
Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9777 - 9778

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του
συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία κάτω από 35°C) και καλά αεριζόμενο. Στις
συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

cymoxaniI (συμοξανίλ) 60 g/kg
μεταλλικός χαλκός
250 g/kg σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
® Σήμα κατατεθέν της Du Pont de Nemours (France) S.A.S.

Καθαρό ϐάροϛ:

1 kg

Τυποποιητής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
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