Impact

125 SC

Flutriafol (Φλουτριαφόλ: ομάδα τριαζολών)
Μυκητοκτόνο
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Αριθμός παρτ.
Ημερομ. Παραγ. Βλέπε επί της συσκευασίας

Υπεύθυνος για την τελική
Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο της ομάδας των DMI’s (υποομάδα τριαζολών),
διάθεση στην αγορά:
με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
(Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες).
Έδρα: Μαιάνδρου 15,
11528 Αθήνα
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Γραφεία: Λαγουμιτζή 24,
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 211 1983903
Εγγυημένη σύνθεση: Flutriafol: 12,5% β/o
FAX:211 1097209

10078000/15141739/Greece

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της άδειας:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK-7673,
Harboøre, Denmark

Βοηθητικές ουσίες 87,18% β/β
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60.644/ 27-09-2017
Περιεχόμενο

250 ml

10078000,15141739, E,Impact,125SC,250ML,G#Greece,M/F, BOOKLET,4 pages

FILL IN

DIMENSIONS (WXH)

Country

Greece

Single label

Product SKU

10078000

Base for Booklet

Product SKU Description

Impact,125SC,250ML

Booklet

159X60

Label SKU

15141739

Number of pages (Booklet)

4

Label SKU Description

E,Impact,125SC,250ML,G#Greece,M/F, BOOKLET,4 pages

Carton label

Label SKU (earlier version(s))

Reprented Material

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο
της ομάδας των DMI’s (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική,
θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων
(Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο
δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της
απομεθυλίωσης του C-14.
Απορροφάται από τα φύλλα και τους πράσινους ιστούς και μεταφέρεται
ακροπεταλικά στα φύλλα και τους νεαρούς βλαστούς.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: για Ωϊδιο (Podosphaera oxyacanthae, Sphaerotheca pannosa)
με ψεκασμούς από το τέλος της άνθησης και όταν οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και δόση 15-25 κ.εκ/ 100 λίτρα
ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 80-150
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 25
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 10 ημέρες
ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, V. pyrina) και
Ωίδιο (Podosphaera leucotricha) με ψεκασμούς από την πτώση των
πετάλων και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της
ασθένειας και δόση 15-25 κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 80-150

Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 25
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 10 ημέρες
ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμο): για Ωίδιο (Uncinula necator) με ψεκασμούς από
το στάδιο της άνθησης και δόση 50-75 κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 40-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 50
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου): για
Ωίδιο (Leveillula taurica) με ψεκασμούς φυλλώματος από το στάδιο της
καρπόδεσης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της
ασθένειας και δόση 75 κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 75
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 10 ημέρες
ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου): για Ωίδιο (Sphaerotheca macularis, Oidium
fragariae) με ψεκασμούς φυλλώματος από το στάδιο της καρπόδεσης και
όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και δόση
50-75 κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 50
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 10 ημέρες

ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ: για Ωίδιο (Erysiphe graminis), Σκωρίαση (Puccinia sp.),
Σεπτόρια (Septoria tritici), Ελμινθοσπωρίωση (Helminthosporium sp),
Ρυνχοσπορίωση (Rhynchosporium sp.) με ψεκασμούς μέχρι την αρχή
άνθησης και δόση 100 κ.εκ/ στρέμμα.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 15-30
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 100
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Παρατηρήσεις:
1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Μην ψεκάζετε όταν τα φυτά είναι σε στρες (χαμηλές θερμοκρασίες,
ξηρασία, τροφοπενίες κλπ).
3. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα πάνω από 2 φορές ανα καλλιεργητική
περίοδο.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ροδακινιά: 7 ημέρες, Μηλιά,
Αχλαδιά: 21 ημέρες, Αμπέλι: 21 ημέρες, Τοματα, Μελιτζάνα, Πιπεριά
(Υπαίθρου και θερμοκηπίου): 3 ημέρες, Φράουλα (Υπαίθρου): 3 ημέρες,
Σιτάρι, Κριθάρι: Μη εφαρμόσιμο (μέχρι αρχή της άνθησης)
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη
πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό.

Ανακινείστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και
προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό
δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό
συνεχίζοντας την ανάδευση.
Συνδυαστικότητα :-Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες
χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Σε καταστάσεις υδατικού ή κλιματολογικού στρες σε σιτηρά, πιθανόν να
εμφανιστεί χλώρωση των κορυφών των φύλλων.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρησιμοποιείστε το προϊόν σε εναλλαγή
με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. • Μην αυξάνετε τις
δόσεις. • Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα περισσότερες φορές σε κάθε
καλλιεργητική περίοδο, από αυτές που συνιστάται. • Εφαρμόζετε το προϊόν
νωρίς, όταν η πίεση της προσβολής είναι μικρή.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε τα
εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να φοράτε γάντια όταν
χειρίζεστε το σκεύασμα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.
Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση
με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος
ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν
προηγουμένως τα δοχεία με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η
επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με
άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα,
μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς
επαφής μετά από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε
ιατρική βοήθεια αμέσως.
Σε περίπτωση κατάποσης: Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει το στόμα με νερό
και να πιεί 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα, αλλά μην προκαλέσετε εμετό.
Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε υγρά. Μη δίνετε
τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε
αμέσως ιατρική βοήθεια.
Οδηγίες για τον γιατρό: Μετά την κατάποση του flutriafol, μπορεί να
εμφανισθεί ναυτία, εμετός, πόνος στην κοιλιά και διάρροια.
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως
μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε ελαφρές περιπτώσεις,
ο παθών να μείνει υπό παρακολούθηση και να κληθεί αμέσως γιατρός
αν εμφανιστούν συμπτώματα. Σε βαριές περιπτώσεις, καλέστε αμέσως
γιατρό ή ασθενοφόρο.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα ψεκασμού με νερό.
Πλύνετε το ψεκαστικό δοχείο με κατάλληλο καθαριστικό.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μερός ξηρό, δροσερό, καλά
αεριζόμενο και μακριά από συνθήκες πάγου παραμένει σταθερό για
2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

