Tetraconazole (Τετρακοναζόλη)
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το DOMARK® είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των
DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας
τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.
Αμπέλι: Ωίδιο: Δύο προληπτικές εφαρμογές πριν την άνθηση (όταν οι
βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ.) και μέχρι της αλλαγής του χρώματος
των ραγών. Δόση: 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 1214 ημέρες Νεκταρινιά: Ωίδιο: Μέχρι τρεις προληπτικές επεμβάσεις
από το στάδιο της πτώσης των πετάλων μέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα του καρπού. Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:
10-14 ημέρες. Αγγούρι: Ωίδιο: Δύο έως τρεις προληπτικές μη διαδοχικές επεμβάσεις ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Δόση:
50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50100 λίτρα/στρ. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 10-14 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του DOMARK®
10 EC μόνο προληπτικά και σε συνδυασμό ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της
ομάδας των DMIs, στα οποία ανήκει η τετρακοναζόλη.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒAΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚOΜΙΔΗ: Αμπέλι: 14 ημέρες,
Νεκταρινιά: 14 ημέρες, Αγγουριά: 7 ημέρες.
ΤΡOΠOΣ ΕΦΑΡΜOΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής. Να
μην εφαρμόζεται με επινώτιο ψεκαστήρα.
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ΤΡOΠOΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤOΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚOΥ ΥΓΡOΥ: Γεμίστε το δοχείο
του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα προϊόντος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας
την ανάδευση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως
με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΦΥΤOΤOΞΙΚOΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό, αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. ΧΡOΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡOΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤOΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο, δροσερό και χωρίς υγρασία χώρο,
μακριά απο πηγή θερμότητας, σπίθα ή φλόγα. Στις συνθήκες αυτές
διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Εφοδιαστείτε με τις
ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. - Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιεχόμενο: 50 κ.εκ.
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Εγγυημένη σύνθεση: Tetraconazole: 10% (100gr/lt)
Βοηθητικές ουσίες: 88,85% β/β
Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική
και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.
Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αριθμ. Εγκρ. Κυκλ.: 6804/7-4-2000

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. - Προκαλεί σοβαρό
οφθαλμικό ερεθισμό. - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κατόχος έγκρισης:
ISAGRO S.p.A, Via Caldera 21,
20153 Milan ITALY

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά - Διανομή: NTY ΠONT EΛΛAΣ A.E.
Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9777, 9778

ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ• Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφύγετε
την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό
το δοχείο ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος
περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.
• Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
ΠΡOΣOΧΗ! Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒOΗΘΕΙΕΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. 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. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κάντε
τεχνητή αναπνοή αν είναι απαραίτητο. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777.
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