
212X300

FOSKEY,80WG,2.5KG

15145312

45060850

E,FOSKEY,80WG,2.5KG,G#GR,S/F

Διασυστηματικό MYKHTOKTONO με 
προστατευτική και θεραπευτική δράση. 

Εγγυημένη Σύνθεση: Fosetyl-Al: 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 17,53% β/β 

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (YAAT): 60917/10.01.2020

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής σκευάσματος: Industrial Química Key S.A., 
Avda. Cervera, s/n 25300 Tárrega, Lleida, SPAIN (Ισπανία).
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., 
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα. (Τηλ: 2107236700)

Αποκλειστική διάθεση: 
CHEMINOVA Agro A/S Greek Branch, 
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα, 
Τηλ. 211 198 3903 - ΦΑΞ. 211 113 8614

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date):  βλέπε συσκευασία (see pack)
Αριθμός Παρτίδας (Lot No.):   βλέπε συσκευασία (see pack) 

=Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
=Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-

diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματική αντίδραση. =Για να αποφύγετε 

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: =Φυλάσσεται 
κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. =Μην τρώτε, 
μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν. =Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
=Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. =Φοράτε 
μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι 

και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και 
μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι 

κατά την εφαρμογή. =Σε περίπτωση 
επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον 

ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και 
μακρύ παντελόνι και γάντια. =Μην ρυπαίνετε το 

νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. =Για 
να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς 

να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 
μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: =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. =Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. =Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από 
το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. =Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα 
στα οποία έπεσε το σκεύασμα. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Καθαρό Βάρος 
(Net Weight): 2,5 κιλά (Kg) 

Foskey 80 WG
Fosetyl-Al ( Φοσετύλ-αλ) 80%   Βρέξιμοι κόκκοι (WG)=

15145312,45060850,E,FOSKEY,80WG,2.5KG,G#GR,S/F
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Αποκλειστική διάθεση: 
CHEMINOVA Agro A/S Greek Branch, 
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα, 
Τηλ. 211 198 3903 - ΦΑΞ. 211 113 8614

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα 
παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους 
μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες-Στόχος-Δόσεις-Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών):
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, 
Περγαμόντο, Κούμκουατ, Νεραντζιά): Δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού 110-200 λίτρα/στρ. Για Φυτόφθορα πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην 
αρχή της άνθησης (Απρίλιο-Μάιο),δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο-Αύγουστο και τρίτος τον 
Οκτώβριο-Δεκέμβριο. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 
ημέρες.  Δόση 300 ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα):
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρ. Για Φυτόφθορα λαιμού 
και ρίζων πρώτος ψεκασμός την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο), δεύτερος ψεκασμός τον Ιούνιο-
Ιούλιο και τρίτος τον Οκτώβριο κατά τον λήθαργο. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες. Για Βακτηρίωση ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων 
έως το στάδιο καρπών διαμέτρου 10mm (στάδιο καρπιδίου). Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλ. 
περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 30 ημέρες. ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια 
σταφύλια): Δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρ. 
Για Περονόσπορο ψεκασμοί που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης. Μέχρι 3 εφαρμογές 
ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.  ΤΟΜΑΤΑ αγρού και θερμοκηπίου:
Δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο 
ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο 
με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.  Δόση 250 γρ./στρέμμα. ΑΓΓΟΥΡΙ θερμοκηπίου:
Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο ψεκασμοί που ξεκινούν από το 
στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
10 ημέρες.  Δόση 250  γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-100 ΜΑΡΟΥΛΙ Αγρού:
λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων. Μέχρι 4 
εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH: Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αγγούρι θερμοκηπίου - Τομάτα αγρού και 
θερμοκηπίου: 3 ημέρες, Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες, Μηλοειδή - Μαρούλι: 15 ημέρες, Αμπέλι: 28 
ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: -σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν: 30 ημέρες -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην , 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:  Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό 
υγρό στο φύλλωμα των καλλιέργειών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 
στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής 
ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 
Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθαρισμός ψεκαστήρα: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα 
εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να 
έχουν απομακρυνθεί. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα 
συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα 
τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται 
με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να 
αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Καθαρό Βάρος 
(Net Weight): 2,5 κιλά (Kg) 

Foskey 80 WG


