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ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
4 ανά 7 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Αδειάζουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος
στο δοχείο του ψεκαστήρα ή σε άλλο δοχείο το οποίο
έχουμε προηγουμένως γεμίσει μέχρι τη μέση με νερό.
Αναδεύουμε ενώ παράλληλα συμπληρώνουμε με το
υπόλοιπο νερό.
Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό ανάδευση.

Μαρούλι (υπαίθρου): Για την καταπολέμηση του
περονόσπορου (Bremia lactucae), συνιστώνται εφαρμογές,
στη δόση 20-40 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από τα
9 φύλλα έως την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος
(BBCH 19-49).

ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για την
καταπολέμηση του περονόσπορου (Phytophthora
infestans), συνιστώνται εφαρμογές, στη δόση 20-30
γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από τη μεταφύτευση έως
την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89). Αν ο όγκος του ψεκ.
διαλύματος είναι μικρότερος από 100 L/στρ, ψεκάστε με
min 20γρ./στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
4 ανά 7 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-130 λίτρα/στρέμμα
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (αγγούρι,
αγγουράκι, κολοκυθάκι) (υπαίθρου και θερμοκηπίου):
Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Pseudoperonospora cubensis), συνιστώνται εφαρμογές, στη
δόση 20-30 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από τη
μεταφύτευση έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89).
Αν ο όγκος του ψεκ. διαλύματος είναι μεγαλύτερος από
100 L/στρ, ψεκάστε με max 40 γρ/στρ. Αν ο όγκος του
ψεκ. διαλύματος είναι μικρότερος από 100 L/στρ,
ψεκάστε με min 20 γρ./στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
4 ανά 7 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-130 λίτρα/στρέμμα
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (πεπόνι ,
καρπούζι, κολοκύθα) (υπαίθρου και θερμοκηπίου):
Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Pseudoperonospora cubensis), συνιστώνται εφαρμογές, στη
δόση 40 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από τη
μεταφύτευση έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89).
Αν ο όγκος του ψεκ. διαλύματος είναι μεγαλύτερος από
100 L/στρ, ψεκάστε με max 40 γρ/στρ. Αν ο όγκος του
ψεκ. διαλύματος είναι μικρότερος από 100 L/στρ,
ψεκάστε με min 20 γρ./στρ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη
ψεκαστικά μέσα
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
■ Τομάτα, αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι, κολοκύθι,
πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι: 3 ημέρες
■ Μαρούλι, κρεμμύδια, σκόρδο, πράσο, πατάτα: 7 ημέρες

Κρεμμύδια, σκόρδο, πράσο: Για την καταπολέμηση
του περονόσπορου (Peronospora destructor), συνιστώνται
εφαρμογές, στη δόση 30-40 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού
από τα 5 φύλλα μέχρι το 50% των φύλλων να γείρει.
(BBCH 15-48)

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την
εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνατε
σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό
νερό. Ξεπλύνατε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό νερό.
Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το
ψεκαστικό μηχάνημα. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού
του βυτίου μια ακόμα φορά. Για τον καθαρισμό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία.
Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά
του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
4 ανά 7 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/στρέμμα

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 48 ώρες

Πατάτα: Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου
(Phytophthora infestans) συνιστώνται εφαρμογές, στη
δόση 15-20 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από τα 5 φύλλα
μέχρι το κιτρίνισμα των φύλλων (BBCH 15-93)

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις
συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
4 ανά 7 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
5 ανά 7 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/ στρέμμα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Το CURZATE 60 WG πρέπει να συνδυάζεται στο
βυτίο με μυκητοκτόνο με διαφορετικό τρόπο
δράσης
2) Επαναλάβετε τον ψεκασμό αν συμβεί ισχυρή βροχόπτωση
(>30 mm) μετά τον ψεκασμό
Διαχείριση ανθεκτικότητας
Συνιστάται η εναλλαγή ή ο συνδυασμός του CURZATE
60 WG, στο ίδιο αγροτεμάχιο εντός της ίδιας
καλλιεργητικής περιόδου με σκευάσματα που περιέχουν
δραστικές ουσίες διαφορετικών χημικών οικογενειών ή
με διαφορετικές δράσεις.
Μην υπερβαίνετε τον συνιστώμενο αριθμό εφαρμογών
ανά έτος για προϊόντα με βάση το cymoxanil, για να
περιορίσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ανθεκτικών μορφών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο
άτομο
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
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (πλήρης κατάλογος συνδυαζόμενων σκευασμάτων παρουσιάζεται στη σχετική μελέτη).
Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και
της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως
με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας. 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.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία,
σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από
υγρασία και οξέα. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
cymoxaniI (συμοξανίλ) 60
Εγγυημένη σύνθεση:
cymoxaniI
Βοηθητικές ουσίες

ΠΡΟΣΟΧΗ

% β/β

60 % β/β
38,14 % β/β

Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με
θεραπευτική δράση
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
60478/02-10-2015
Παρασκευαστής:
DuPont International Operations Sarl, Ελβετία
Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος επικοινωνίας Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά Διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9700
Τυποποιητής - Συσκευαστής:
1. DuPont de Nemours (France) S.A.I., Γαλλία
2. GOWAN MILLING COMPANY, L.L.C., Η.Π.Α.
® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

ΎΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
(ΑΙΜΑ, ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ)
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 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.
- Μην αναπνέετε σκόνη / σταγονίδια / εκνεφώματα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά
ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια / πρόσωπο.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη
συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία
του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προίόντων
καθώς και για το περιβάλλον.

500 g ℮
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TΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με θεραπευτική
δράση

P. 151 P. 186 P. 660 NOIR

