
FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country Greece Single label

Product SKU 10078723 Base for Booklet

Product SKU Description Zignal,500SC,400ML Booklet 179X95

Label SKU 15143552 Number of pages (Booklet) 2

Label SKU Description E,ZIGNAL,500SC,400ML,G#GR,BOOKLET,2PAGES Carton label

Label SKU (earlier version(s)) Reprented Material

10078723,15143552,E,ZIGNAL,500SC,400ML,G#GR,BOOKLET,2PAGES

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την 
τελική διάθεση στην αγορά:
FMC Χημικά Ελλάς MEΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα
Τηλ.: 211 198 3903
Fax: 211 113 8614
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

Zignal® 50 SC
Fluazinam (Φλουαζινάμ) 50% 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Εγγυημένη σύνθεση: Fluazinam : 50% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες 60,94 % β/β

Αρ. εγκρ. Κυκλοφορίας: 60.380/22.07.2013

Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Περιεχόμενο 400κ.εκ.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
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.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
• 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. • Φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την
ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. • Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη
συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να
προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5
μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Αριθμός παρτ.

Ημερομ. Παραγ.  Αναγράφονται στο άνω μέρος της φιάλης
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Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με 
προστατευτική δράση. Το Fluazinam παρεμποδίζει την 
παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση 
στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μέχρι τα 2/3 με καθαρό νερό. Ανακινείστε καλά το 
σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό 
δοχείο. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό 
αποφεύγοντας το σχηματισμό έντονης περιδίνησης.
Στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης σε 
χαμηλή ταχύτητα. Τοποθετήστε το σωλήνα πλήρωσης κάτω 
από την επιφάνεια του νερού για να αποφύγετε το σχηματισμό 
έντονου αφρού και αφαιρέστε τον αμέσως μετά το γέμισμα. 
Βεβαιωθείτε για την ποιότητα του νερού καθώς βρώμικο ή 
αλκαλικό νερό πιθανόν να μειώσει την αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος.
Μη χρησιμοποιείτε χαλύβδινα ψεκαστικά χωρίς προστατευτική
εσωτερική επένδυση από πλαστικό. Ξεπλύνετε τρεις φορές τη
φιάλη και αδειάστε το νερό ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – 
ΔΟΣΕΕΙΣ (κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα) – ΤΡΟΠΟΣ & 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Πατάτα: Περονόσπορος. 40 κ. εκ. /στρέμμα. Προληπτικές 
εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη του παθογόνου. Χρησιμοποιείται από την αρχή μέχρι 
το τέλος της βλάστησης και με βάση τις οδηγίες των γεωργικών 
προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα): Πατάτα: 20-50 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, 
Μεσοδιαστήματα μεταξύ των ψεκασμών: Πατάτα: 10 
εφαρμογές ανά 7 με 10 ημέρες. 
Έιδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί: Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης 
ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή ή ταυτόχρονη 
χρήση σκευασμάτων διαφορετικών χημικών ομάδων και 
διαφορετικού τρόπου δράσης. 
Χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης 
του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα: 48 ώρες 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και 
καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα 7 ημέρες 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό 
δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως 
οι φιάλες 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.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε αμέσως 
τα ρούχα και τα παπούτσια στα οποία έπεσε σκεύασμα ή 
ψεκαστικό υγρό, εκτός κι αν δεν έρχονται σε επαφή με το 
δέρμα. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό για 10 λεπτά ή και 
περισσότερο αν η ουσία εξακολουθεί να παραμένει στο δέρμα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια 

με άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοιγοκλείνοντας 
περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος 
χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν, μετά 
από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Να μη προκληθεί εμετός. 
Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε νερό ή γάλα. Αν προκληθεί 
εμετός, ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε πάλι υγρά.
Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα από το 
σημείο έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Αν καταποθεί, πλύση 
στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Μετά την απομόλυνση, η θεραπεία πρέπει να βασιστεί 
στον έλεγχο των συμπτωμάτων και της κλινικής κατάστασης.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή 
αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το 
βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό 
αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά 
με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις 
όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον 
ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού 
κοντά σε υδάτινους πόρους.

Συνθήκες αποθήκευσης – χρονική σταθερότητα: Στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, 
καλά αεριζόμενο και κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Στις 
συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για τουλάχιστον 
δύο (2) χρόνια.


