
ΑΝΤΡΑΚΟΛ 70 WP
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Antracol 70 WP είναι ένα ευρέως 
φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία 
propineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και 
συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά. Δρα σε περισσότερες από μία 
θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας 
την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως 
μετά την παρασκευή του.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 
υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Μηλιά: Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pyrina). Προληπτικά δύο 
ψεκασμοί φυλλώματος πριν απο την άνθηση και ένας μετά από την άνθηση.
Δόση: 150 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (120-225 γρ. σκευάσματος / 
στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 80-150 λίτρα / στρέμμα.
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Περονόσπορος 
(Plasmopara viticola). Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά 
την άνθηση*. Δόση: 200 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (120-200 γρ. 
σκευάσματος / στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα / στρέμμα.
Τομάτα (υπαίθρου): Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση 
(Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp.). Προληπτικοί ψεκασμοί 
φυλλώματος. Δόση: 200-250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (120-250
γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-100 λίτρα / στρέμμα.
Τομάτα (θερμοκηπίου): Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση 
(Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp.). Προληπτικοί ψεκασμοί 
φυλλώματος. Δόση: 200-250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (120-300
γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-120 λίτρα / στρέμμα.
Αγγούρι (θερμοκηπίου): Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis). 
Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. Δόση: 200-250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα 
ψεκ. υγρού (200-250 γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 
100-120*** λίτρα / στρέμμα.
Πατάτα: Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria 
solani). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. Δόση: 200-250 γρ. σκευάσματος / 
στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα.
Πεπόνι, Καρπούζι: Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis). Προληπτικοί 
ψεκασμοί φυλλώματος. Δόση: 200-250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(200-250 γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Καπνός: Περονόσπορος (Peronospora tabacina). 
Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος στα σπορεία. Δόση: 200 γρ. 
σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (200 γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Όγκος 
ψεκ. υγρού: (σπορείο)100 λίτρα / στρέμμα.
Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος μετά τη μεταφύτευση. Δόση: 200 γρ. 
σκευάσματος /στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: (μετά τη μεταφύτευση) 80-240 
λίτρα / στρέμμα.
Καλλωπιστικά: Περονόσπορος (Peronospora spp.), Σκωρίαση (Uromyces spp.) 
Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. Δόση: 200 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα 
ψεκ. υγρού (200 γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / 
στρέμμα.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ**:
Μηλιά: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-21 ημέρες.
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Μέχρι 4 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
Τομάτα (υπαίθρου), Τομάτα (θερμοκηπίου), Αγγούρι (θερμοκηπίου): Μέχρι 
4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Πατάτα: Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.
Πεπόνι, Καρπούζι: Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.
Καπνός (σπορείο): Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Καπνός (μετά τη μεταφύτευση): +2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Παρατηρήσεις: •*Στο αμπέλι το διάστημα μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού πριν 
την άνθηση και του πρώτου μετά την άνθηση να είναι 30 ημέρες. •**Οι 
εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των 
ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις 
περιοχές που αυτές εφαρμόζονται. •***Στο αγγούρι ο μέγιστος όγκος νερού στο 
στρέμμα να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση 200 γρ. /100 λίτρα νερό, ώστε να 
μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση 250 γρ. /στρέμμα. •Σε περίπτωση εφαρμογής με 

τρακτέρ σε χαμηλές καλλιέργειες η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250γρ. 
σκευάσματος στο στρέμμα. •Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που 
προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος Antracol 70 WP.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: •Η εφαρμογή του σκευάσματος Antracol 70 WP δε θα πρέπει να 
γίνεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες κάτω από ευαίσθητες συνθήκες (δηλαδή 
σε αμμώδη εδάφη και σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 
ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:
•Να μην εφαρμόζεται κατά τις πολύ θερμές ώρες της ημέρας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι: 60 ημέρες
Τομάτα (υπαίθρου), Πατάτα (υπαίθρου): 14 ημέρες
Τομάτα (θερμοκηπίου): 28 ημέρες
Αγγούρι (θερμοκηπίου): 3 ημέρες
Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου): 7 ημέρες
Mηλιά: (βλ. Φάσμα Δράσης: Χρόνος και τρόπος εφαρμογής)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑ-
ΤΟΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, 
στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε άνω μέρος  
κυτίου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:  • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Επιβλαβές 
σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή 
επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το 
δέρμα ή με τα ρούχα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  • Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα, μάσκα και προσωπίδα κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση ή τον ψεκασμό. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και 
κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Συμβουλευθείτε/επισκε-
φθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

• Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 
μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.
• Να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ πριν και μετά την εφαρμογή. 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης.

Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγ. σύνθεση: propineb 70% β/β
Βοηθ. ουσίες: 23,08% β/β

Μυκητοκτόνο
ευρέως φάσματος, επαφής, 
με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  

Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 610910

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΛΕΥΚΟ

Aρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
6174 / 16.03.2009

Καθ. βάρος 2,5 Kg

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 610910
www.bayercropscience.gr GR81740895B

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
• Συμβουλευθείτε/Επισκεφτείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Πρώτες βοήθειες- αντίδοτο: Απομακρύνατε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου. Εάν 
υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του μετακινήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση. Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα 
αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο 
ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα 
ξαπλωμένο. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. 
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε τη συσκευασία (σακούλα).
Πληροφορίες για το γιατρό:
Συμπτωματική θεραπεία: Πλύση στομάχου, και στη συνέχεια χορήγηση άνθρακα και θειικού 
νατρίου. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το propineb έχει 
δράση δισουλφιράνης.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 7793777

από κινητό: 210 6166 332
από σταθερό: 800 1135 353
Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24 7/
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