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L1038788  GREC/12V  PPE4090496
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
•Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. •Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
•Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. •Μαζέψτε τη χυμένη 
ποσότητα. •Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά 
κλειστός. •Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής. •Μην 
εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. •Οι εργάτες 
θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την 
υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον 
ζεστό και σε ανάπαυση. Αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Καλέστε προληπτικά γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε 
με άφθονο νερό και σαπούνι. 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 προσεκτικά τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε 
οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν 
έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και 
δόσεις εφαρμογής. Στην τομάτα να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά πριν 
περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν 
αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά 
αεριζόμενο ξηρό χώρο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Φάσμα δρασης:
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Αγγούρι (υπαίθρου και θερμοκηπίου), 
Τομάτα (υπαίθρου): Για περονόσπορο με 200-250 κ.εκ.σκ/στρ (200-250 
κ.εκ.σκ/100λτ ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 80-100 λτ/στρ. Ψεκασμοί 
φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών. 
Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. 
Κρεμμύδι (ξερό): Για περονόσπορο με 200 κ.εκ. σκ./στρ και όγκο ψεκ. 
υγρού 60-80 λτ/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των ασθενειών. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 
ημέρες εφόσον απαιτείται. 
Πατάτα: Για περονόσπορο με 200-250 κ.εκ.σκ./στρ με όγκο ψεκ. υγρού 
80-100 λτ/στρ. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των ασθενειών. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 
ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:
•Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι 
   ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) 
   και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες 
   ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).
•Εφαρμόστε το FOLIO GOLD 3,6/50 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια 
   ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Διαχείρηση ανθεκτικότητας:
•Εφαρμόστε το FOLIO GOLD 3,6/50 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια 
   ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
•Εφαρμόστε το FOLIO GOLD 3,6/50 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε 
   εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης 
   από τους Qols με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
•Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2-3 ανάλογα 
   με την καλλιέργεια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Πεπόνι (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Τομάτα (Υ), Κρεμμύδι (ξερό), Πατάτα:
14 ημέρες. 

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να 
επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο ψεκαστικού μηχανήματος 
μέχρι τη μέση με νερό, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 
Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Oδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι φιάλες και τα μπιτόνια 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 ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος δράσης: Το metalaxyl-m σε βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει την σύνθεση του r-RNΑ, είναι 
εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται μέσα στο 
φυτό με αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα 
στους φυτικούς ιστούς. Το chlorothalonil σε βιοχημικό επίπεδο αναστέλει τη δράση διάφορων 
ενζύμων και άλλων μεταβολιτών διεργασιών, είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα 
παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των 
φυτικών ιστών.

3,6/50 SC

Metalaxyl-m (μεταλαξύλ-Μ)
(ομάδα φαινυλαμιδίων)
Chlorothalonil (χλωροθαλονίλ)
(ομάδα χλωρονιτριλιών)

Πυκνό εναιώρημα (SC) 
Aρ. Οριστ. Έγκρ. Kυκλ. Yπ. Αγρ. Ανάπτ.:
60266 / 11-2-2010

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Metalaxyl-m: 3,63% β/ο +
Chlorothalonil: 50% β/ο +
Βοηθητικές ουσίες: 56,53% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική και θεραπευτική
δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών 
ασθενειών.
ΦYΛAΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.,
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13   -  www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

•Προκαλεί ερεθισμό
   του δέρματος.
•Μπορεί να προκαλέσει
   αλλεργική δερματική 
   αντίδραση.
•Προκαλεί σοβαρό 
   οφθαλμικό ερεθισμό.
•Επιβλαβές σε περίπτωση 
   εισπνοής.
•Μπορεί να προκαλέσει 
   ερεθισμό της 
   αναπνευστικής οδού.
•Ύποπτο για πρόκληση 
   καρκίνου.
•Πολύ τοξικό για τους 
   υδρόβιους οργανισμούς,
   με μακροχρόνιες 
   επιπτώσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ


