
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. σύνθεση: fosetyl-AI 50% β/β, folpet 25% β/β
Βοηθ. ουσίες: 20,75% β/β

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Μυκητοκτόνο

ΜΙΚΑΛ 50/25 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού 
(fosetyl-Al) και ενός επαφής (folpet) με προστατευτι-
κή και θεραπευτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή 
ποσότητα του απαιτούμενου νερού.  Ρίχνουμε την 
απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας 
καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος 
πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν 
κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή 
του.  Τα 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 τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δε συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα με 
βάση το χαλκό καθώς και με διαφυλλικά λιπάσματα 
με βάση το άζωτο.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμο σταφύλι): Φόμοψη 
(Phomopsis viticola).  Ψεκασμός του φυλλώματος 
με καλό λούσιμο του φυτού. 1ος ψεκασμός: όταν οι 

πρώτοι βλαστοί έχουν ύψος 1-1,5 εκ. (μόλις που 
ξεχωρίζουν). 2ος ψεκασμός: 8-10 ημέρες μετά από 
τον πρώτο. Δόση: 300-375 γρ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού (150 γρ./στρέμμα (max)).  
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα.
Περονόσπορος (Plasmopara viticola). Ψεκασμοί 
φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από το 
ξεκίνημα της βλάστησης μέχρι το γυάλισμα.  
Ψεκασμοί κάθε 14 ημέρες.  Δόση: 300 γρ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού (300 γρ./στρέμμα (max)). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.  
Μετά την άνθηση και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη της ασθένειας. Δόση: 400 γρ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού (400 γρ./στρέμμα (max)). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο σταφύλι), ΣΤΑΦΙΔΑ: 
Φόμοψη (Phomopsis viticola). Ψεκασμός του 
φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού.  1ος 
ψεκασμός: όταν οι πρώτοι βλαστοί έχουν ύψος 
1-1,5 εκ. (μόλις που ξεχωρίζουν).  2ος ψεκασμός: 
8-10 ημέρες μετά από τον πρώτο. Δόση: 300-375 
γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150 γρ./στρέμμα 
(max)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 
λίτρα/στρέμμα.
Περονόσπορος (Plasmopara viticola). Ψεκασμοί 
φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από το 
ξεκίνημα της βλάστησης μέχρι το τέλος της άνθησης. 
Δόση: 300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (300 
γρ./στρέμμα (max)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100 λίτρα/στρέμμα.  
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Αμπέλι (οινοποιήσιμο σταφύλι, επιτραπέζιο 
σταφύλι) Σταφίδα: 3.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): 42 ημέρες.
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδες): έως το 
τέλος της άνθησης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί 
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: 
μπορεί να αναφλεγεί. • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για 
τους υδρόβιους οργανισμούς. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτρο-
φές. • Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. 
• Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Αποθηκεύεται μακριά 
από άλλα υλικά.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επι-
σκεφθείτε γιατρό
• 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.
Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και 
κρατήστε τον ήρεμο. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα. 
Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό εάν τα 
δερματικά συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μη προκαλέσετε 
εμετό. Κρατήστε το σώμα ήρεμο, προστατέψτε το από την απώλεια 
θερμότητας. Καλέστε αμέσως γιατρό.
Για το γιατρό: Μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα. Ερεθισμός 
των μεμβρανών των ματιών και της μύτης.
Θεραπεία: Δεν υπάρχει αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική, πλύση στομάχου 
με άνθρακα και περαιτέρω θεραπεία αν κριθεί απαραίτητο. Απέκκριση με 
πρόκληση αλκαλικής διούρησης ή αιμοέγχυση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

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 6109100

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι 
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr
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600 gr Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 
60066/21-07-2006

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για 4 
ημέρες μετά τον ψεκασμό.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις 
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες δωματίου (2-30ο C).  
Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:
Βλέπε άνω μέρος κυτίου.
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