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Galben® M 
8/65WP
Benalaxyl (μπεναλαξύλ) 8%

Mancozeb (μανκοζέμπ) 65%

MYKHTOKTONO
ΒΡΈΞΙΜΗ ΣΚΌΝΗ (WP)

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο κατά του 
περονόσπορου σε αμπέλι, τομάτα και πατάτα.

Εγγυημένη σύνθεση: Benalaxyl 8% β/β 
          Mancozeb 65% β/β 
Βοηθητικές ουσίες 15,17% β/β

Αρ. εγκρ. Κυκλοφορίας:  60.304 / 25.11.2010

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Kαθαρό βάρος 500γρ.

Αριθμός παρτ.

Ημερομ. Παραγ.  Αναγράφονται στο άνω μέρος της 

συσκευασίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο κατά 
του περονόσπορου σε αμπέλι, τομάτα και πατάτα. To benalaxyl (ομάδα 
φαινυλαμιδίων) είναι εκλεκτικό κατά των ωομυκήτων διασυστηματικό 
μυκητοκτόνο με αποπλαστική κυρίως κίνηση, που παρεμποδίζει την ανάπτυξη 
του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει 
τη βιοσύνθεση του r RNA. To mancozeb (χημική ομάδα διθειοκαρβαμιδικών) 
δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά 
σημεία. Το mancozeb, ως συστατικό του εν λόγω σκευάσματος συμβάλλει στην 
πρόληψη φαινόμενων ανθεκτικότητας.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις, όγκος ψεκ. υγρού, 
μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):
ΑΜΠΕΛΙ: Κατά του Περονόσπορου (Plasmopara viticola) με δόση 200-250 
γρ./100 λίτρα νερό (200-250* γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού:100 
λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 
με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.
ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Κατά του Περονόσπορου (Phytophthora infestans) με 
δόση 250 γρ./100 λίτρα νερό (250 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού:100 
λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με 
μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.
ΠΑΤΑΤΑ: Κατά του Περονόσπορου (Phytophthora infestans) με δόση 250 
γρ./100 λίτρα νερό (250 γρ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού:100 λίτρα 
/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με 
μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΜΠΕΛΙ, ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, 
ΠΑΤΑΤΑ): Έναρξη ψεκασμών σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή 
εφόσον δεν υπάρχουν, όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της 
ασθένειας. Περαιτέρω ψεκασμοί εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες ευνοούν 
την ανάπτυξη της ασθένειας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Εφαρμόστε με ομοιόμορφο ψεκασμό, με όσο όγκο ψεκαστικού υγρού 
απαιτείται για καλή κάλυψη του φυλλώματος.
2. Μετά από βροχή ή άρδευση, αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει καλά πριν 
εφαρμόσετε το GALBEN M 8/65 WP.
3. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα 
να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής.
4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ GALBEN M 8/65 WP ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
• Εφαρμόστε το GALBEN M 8/65 WP προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
• Εφαρμόστε το GALBEN M 8/65 WP στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου ή 
σε περιόδους έντονης βλαστικής ανάπτυξης των φυτών.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 42 ημέρες, Τομάτα: 14 
ημέρες, Πατάτα: 7 ημέρες
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη 
δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις χρήσεις και στις 
δόσεις που συνιστάται.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:--

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 
υπό πίεση 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η 
επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Απομακρύνετε τον παθόντα από το σημείο 
έκθεσης.- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό 
και σαπούνι.- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε 
/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα, δώστε να πιεί νερό και 
προκαλέστε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην χορηγείτε ποτέ τίποτε 
από το στόμα σε άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν 
εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή 
σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. 
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 7793777.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, 
στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο, προστατευμένο από τις ακραίες θερμοκρασίες μακριά από την 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πίνετε, 
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο «Φοράτε μάσκα με φίλτρο 
κατά την ανάμιξη/φόρτωση και να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά 
την διάρκεια της εφαρμογής» «Σε περίπτωση που ο εργάτης έρθει 
σε επαφή με τις πατάτες στις οποίες έγινε η εφαρμογή πρέπει να 
φορά κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια» «Ταυτόχρονη 
έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το man-
cozeb έχει δράση δισουλφιράμης». Μην ρυπαίνετε το νερό με το 
προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους 
οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων 
για την καλλιέργεια της πατάτας και 20 μέτρων για τις καλλιέργειες 
του αμπελιού και της τομάτας από τα επιφανειακά ύδατα. Για να 
προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη για τις 
καλλιέργειες του αμπελιού και της τομάτας.
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FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country Greece Single label 420X300

Product SKU 10077986 Base for Booklet

Product SKU Description GALBEN M,WP,500G Booklet

Label SKU 40055271 Number of pages (Booklet)

Label SKU Description BAG,GALBEN M,WP,500G,G#PRT,GR,R2 Carton label

Label SKU (earlier version(s)) Reprented Material

10077986,40055271,BAG,GALBEN M,WP,500G,G#PRT,GR,R2


