V O L E T

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ
(θερμοκηπίου/προστατευόμενα): Για
την καταπολέμηση του βοτρύτη (Botrytis
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cinerea) συνιστώνται εφαρμογές στη δόση
200 κ.εκ/100 λιτρα ψεκ.διαλύματος από
την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος
ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την
πλήρη ωρίμανση (BBCH 51–89).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-120 λίτρα/στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική
περίοδο:
2 εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα
εφαρμογών 5 ημέρες.
Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική
ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει
αθροιστικά τα 400 ml/στρ. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι αν στη 2η εφαρμογή ψεκάσει με
120 λτ/στρ στην 1η θα πρέπει να έχει ψεκάσει
με 80 λτ/στρ. Η δόση 200 ml/100 λτ ψεκ. υγρού
παραμένει σταθερή. Συνολική ποσότητα
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σκευάσματος ανα καλλιεργητική περίοδο
240 κ.εκ./στρέμμα για μία εφαρμογή και
400 κ.εκ./στρέμμα για 2 εφαρμογές.
Παρατηρήσεις:
Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες
βρίσκονται υπό στρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος
με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλιά - Αχλαδιά: 21 ημέρες
Τομάτα βιομηχανική (υπαίθρου),
Τομάτα - Μελιτζάνα - Αγγούρι (θερμοκηπίου,
υπαίθρου): 1 ημέρα
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με
τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το FONTELIS περιέχει penthiopyrad, δραστική ουσία
που ανήκει στη χημική ομάδα των καρβοξαμιδίων. Η
penthiopyrad ανήκει στην ομάδα των παρεμποδιστών του
ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού
οξέος (SDHI).
Για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση
ανθεκτικότητας, συνιστάται να υιοθετήσετε τα παρακάτω
μέτρα ασφαλείας:
•	Το FONTELIS πρέπει να εφαρμόζετε προληπτικά.
•	Σε περίπτωση ανάμειξης, χρησιμοποιήστε προϊόντα
που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς
μηχανισμούς δράσης.

CACHÉE

RECTO

•	Τηρείτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών
FONTELIS ανά έτος (2 για το μήλο και το
αχλάδι, 1 για τα κηπευτικά).
•	Για τη μηλιά και την αχλαδιά μην
πραγματοποιείτε πάνω από 4 εφαρμογές ανά
έτος με προϊόντα που περιέχουν δραστικές
ουσίες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με το
Penthiopyrad.
•	Για τα κηπευτικά εφαρμόστε αυστηρά εναλλαγή
προϊόντων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι
1 ώρα πριν βρέξει.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματοςΣυνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται σταθερό
για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό
στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό,
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δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά
ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης.
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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
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

K-40306/31602 - GREECE
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

PRIN CIPALE

RECTO
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VOLET

Μυκητοκτόνο επαφής και διεισδυτικό ευρέως φάσματος με
προστατευτική και θεραπευτική (στο Φουζικλάδιο στα αρχικά
στάδια της ασθένειας) δράση.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

DuPont™

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60.510/24-02-2016
Κάτοχος της της άδειας -Υπεύθυνος επικοινωνίας-Υπεύθυνος
για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280,
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: 210 688 9700
Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία.

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Penthiopyrad (Πενθιοπυράντ) 200 gr/lit
Εγγυημένη σύνθεση: Penthiopyrad 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 79,2 % β/β
® Σήμα κατατεθέν της E.I.Du Pont de Nemours & Co. (Inc.).

Περιεχόμενο:

750 ml ℮

Τυποποιητής-Συσκευαστής:
1. DuPont de Nemours (France) S.A.I., Γαλλία
2. DuPont Valdosta – USA, ΗΠΑ
3. DuPont Brazil Ltda – Goiabal, Βραζιλία
4. E. I. DuPont India Pvt. Ltd., Ινδία
5. Phyteurop, Γαλλία
6. Custom Milling & Consulting, Inc., ΗΠΑ

PRIN CIPAL
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και
τους δρόμους).

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία
του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων
καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά
μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη
συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να

➦

ΤΟΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ,
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ (Αγρού ): Για
την καταπολέμηση του βοτρύτη (Botrytis
cinerea) συνιστώνται εφαρμογές στη
δόση 200 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. Υγρού από
την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος
ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την
πλήρη ωρίμανση. (BBCH 51–89)
Ελάχιστη δόση: 200 κ.εκ/στρ ανεξαρτήτως
όγκου ψεκαστικού διαλύματος
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-120 λίτρα/στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική
περίοδο: 1
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• Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να
αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων
από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων 10 μέτρα
με βλάστηση, για τη μηλιά και την αχλαδιά.
• Χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής διασποράς με
έκχυση αέρα και πίεση λειτουργίας που δεν υπερβαίνει
το ανώτατο όριο των 8 bar, το εύρος της ζώνης
μπορεί να μειωθεί στα 20 μέτρα, εκ των οποίων
10 μέτρα με βλάστηση.
• Για την τομάτα, μελιτζάνα και αγγούρι, να αφήσετε
μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ. από τα
επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα 10 με βλάστηση·
Χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής διασποράς
που επιτρέπουν τη μείωση της διασποράς κατά 50%,
το εύρος της ζώνης μπορεί να μειωθεί στα 10 μ. με
βλάστηση.
• Γ ια την προστασία των υπόγειων υδάτων μην
εφαρμόζετε σε εδάφη με περιεκτικότητα άμμου
μεγαλύτερη του 80%.

CYAN MAGENTA

JAUNE NOIR

29/02/16 11:48
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Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα συνδυάζεται
με τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Δεν συνδυάζεται
με Captan ή σκευάσματα που δεν είναι συμβατά
με φυτο-προστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
λάδι. Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο για χρήση
σε εγκεκριμένες καλλιέργειες που αναγράφονται
στην ετικέτα, ακολουθήστε τους αυστηρότερους
περιορισμούς, προφυλάξεις και διαστήματα
αναμονής. Συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή μικρής
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κλίμακας. Σε περίπτωση ανάμειξης, συνιστάται
να εισάγετε στη δεξαμενή τα προϊόντα με την
ακόλουθη σειρά:
- υδατοδιαλυτά φακελάκια
- υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
- κόκκοι διασπειρόμενοι (WG)
- βρέξιμες σκόνες (WP)
-	FONTELIS και λοιπά προϊόντα σε συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)
- γαλακτώδη αιωρήματα (SE)
- υδατικά γαλακτώματα (EW)
- συμπυκνωμένα γαλακτώματα (EC)
- συμπυκνώματα διαλυτά στο νερό (SL)
- λιπάσματα
Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του
προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και

( SI D E

8 )

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.
TΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Το σκεύασμα είναι ευδιάλυτο στο νερό και δεν
απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Αφού θα έχετε
γεμίσει περίπου το ένα τρίτο της χωρητικότητας
της δεξαμενής του ψεκαστήρα, αδειάστε την
επιθυμητή ποσότητα FONTELIS απευθείας στη
δεξαμενή, διατηρώντας σε λειτουργία τον
αναδευτήρα. Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό
ανάδευση.

VOLET
• 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.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μυκητοκτόνο επαφής και διεισδυτικό ευρέως
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φάσματος με προστατευτική και θεραπευτική
(στο Φουζικλάδιο στα αρχικά στάδια της
ασθένειας) δράση. Το FONTELIS 20 SC
αναστέλλει την αναπνοή των μυκήτων
συνδεόμενο με το μιτοχονδριακό αναπνευστικό
σύμπλεγμα ΙΙ . Η δραστική του ουσία σταματά
τη βλάστηση των σπορίων, την δημιουργία
νέων σπορίων και αναστέλλει την ανάπτυξη
του μυκηλίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ:
Για την καταπολέμηση του Φουζικλαδίου
(Venturia inaequalis, Venturia pirina), του
Ωιδίου (Podosphaera leucotricha), της
Αλτερνάριας (Alternaria spp) και του

( S I D E

9 )

Στεμφυλίου (Stemphylium vesicarium)
συνιστώνται εφαρμογές στη δόση
75 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος
όταν αναμένεται εμφάνιση της ασθένειας
από BBCH 10- έως το PHI.

➦

Πρόσθετες οδηγίες:
Να φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας
κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, πλήρωσης και
εφαρμογής του προϊόντος και κατά τη διάρκεια
των εργασιών συγκομιδής σε ψεκαζόμενες καλλιέργειες.

PRI N CI PA L

Σε περίπτωση εφαρμογών έως το τέλος της
ανθοφορίας, χρησιμοποιήστε όγκο νερού
100-120 λίτρα /στρ (75-90 ml προϊόν/στρ).
Όγκος ψεκαστικού υγρού:
100-150 λίτρα/στρ.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ-λιεργητική
περίοδο: 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα
εφαρμογών 7 ημέρες.
➤
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