
Οδηγίες χρηςης:    
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.    
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.    
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε 
το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη 
μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα 
του σκευάσματος σε λίγο νερό μέχρι να σχηματιστεί 
ομοιόμορφο εναιώρημα. Προσθέστε το πυκνό διάλυμα 
στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ’ όλη την 
διάρκεια της εφαρμογής.   
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό 
είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του 
ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.   
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Tα δοχεία 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 ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: Εφαρμόζεται μόνο του.   
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Πεδίο εφαρμογής ςτόχος γρ 
σκ. /στρ

Όγκος ψεκ.
Υγρού 

λίτρα/στρ

Τρόπος και 
χρόνος

εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο.
Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών

Αμπέλι
VITVI

(οινοποιήσιμα 
και επιτραπέζια 

σταφύλια)

Τεφρά 
ςήψη 

Botrytis 
cinerea 
BOTRCI

250 10-100

Προληπτικές 
εφαρμογές 

από την 
έναρξη της 
άνθισης και 

μέχρι το 
στάδιο της 
πλήρους 

ωρίμανσης 
των ραγών

BBCH 60 - 89

6/ 7

ροδακινιά 
PRNPS,

Βερικοκιά
PRNAR,

δαμασκηνιά
PRNDO

Φαιά σήψη 
(Monilinia 

sp.) 
MONISP

250 10-150

Προληπτικές 
εφαρμογές 

από την 
έκπτυξη των 
οφθαλμών 
και μέχρι 

την πλήρη 
ωρίμανση 

των
καρπών BBCH 

51 - 89

8/7

ςμέουρα
RUBID,

Βατόμουρα
RUBFR,
Μαύρα

Φραγκοστάφυλα
RIBNI,

Μύρτιλα
VACMY,

Φραγκοστάφυλα
RIBRU
(Υ +Θ)

Τεφρά 
ςήψη 

Botrytis 
cinerea 
BOTRCI

250

10-150
(Υ)

10-130
(Θ)

Προληπτικές 
εφαρμογές 

από την 
έναρξη 

έκπτυξης 
των πρώτων 
φύλλων και 

μέχρι το 
στάδιο της 
πλήρους 

ωρίμανσης 
των καρπών 
BBCH 12 - 89

8/7

ΦΑςΜΑ δρΑςης

δόσεις σκευάσματος
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Πεδίο εφαρμογής ςτόχος γρ 
σκ. /στρ

Όγκος ψεκ.
Υγρού 

λίτρα/στρ

Τρόπος και 
χρόνος

εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο.
Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών

Τομάτα
LYPES

Μελιτζάνα
SOLME

Μπάμια 
ABMES

(Θ)

Τεφρά 
ςήψη 

Botrytis 
cinerea
BOTRCI

250 10-100

Προληπτικές 
εφαρμογές 

από την 
έκπτυξη 
του 2ου

φύλλου και 
μέχρι το 

στάδιο της 
πλήρους 

ωρίμανσης 
του καρπού
BBCH 12 - 89

8/ 7

Πιπεριά
CPSAN

(Θ)

Τεφρά 
ςήψη

Botrytis 
cinerea
BOTRCI

250 10-100

Προληπτικές
εφαρμογές 

από
την έκπτυξη

του 2ου
φύλλου. και

μέχρι το
στάδιο της
πλήρους

ωρίμανσης 
του

καρπού
BBCH 12 - 89

8/7

Φράουλα
FRASS

(Θ)

Τεφρά 
ςήψη

Botrytis 
cinerea
BOTRCI

250 10-130

Προληπτικές
εφαρμογές 

από
την έκπτυξη

του 2ου
φύλλου και

μέχρι το
στάδιο της
πλήρους

ωρίμανσης 
του

καρπού
BBCH 12 - 89

8/7

ΦΑςΜΑ δρΑςης
δόσεις σκευάσματος

ΠΑρΑΤηρηςείς:
1. Εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.
3. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.
4. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά της Φαιάς σήψης είναι μέτρια και μπορεί να διαφοροποιηθεί    
    ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 
5. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή    
    σταφίδα.
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ΣΤΟιχεια φυΤΟΤΟξιΚΟΤηΤαΣ, ευαιΣθηΣιαΣ ΠΟιΚιλιών Και 
Καθε αλληΣ ΠαρενεργειαΣ ΣΤα φυΤα ́ η Τα ΠρΟϊΟνΤα ΤΟυΣ:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες.

χρΟνιΚΟ διαΣΤημα αΣφαλειαΣ μεΤαξυ εφαρμΟγηΣ Και 
ΤηΣ ΠρΟΣβαΣηΣ ΤΟυ ανθρώΠΟυ ΄η Τών ζώών ΣΤην Καλ-
λιεργεια ΣΤην ΟΠΟια εχει εφαρμΟΣΤει ΤΟ ΣΚευαΣμα: Όταν 
έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

ΤελευΤαια εΠεμβαΣη Πριν Τη ΣυγΚΟμιδη ΄η Πρίν Τη 
δίΑΘεςη ΣΤην αγΟρα ΟΤαν ΠρΟΚειΤαι για μεΤαΣυλ-
λεΚΤιΚεΣ χρηΣειΣ:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και την ημέρα της συγκομιδής.
Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL’s): Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRL’s 
(ANEX IV του Καν. 396/2005) 

ΠρώΤεΣ βΟηθειεΣ - ανΤιδΟΤΟ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε / 
επισκεφθείτε γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν παρατηρηθεί οφθαλμικός ερεθισμός 
συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Απομακρύνετε τον παθόντα από την πηγή έκθεσης. 
Ζητείστε ιατρική συμβουλή αν χρειαστεί. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και ζητείστε ιατρική 
συμβουλή αν χρειαστεί. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΣυνθηΚεΣ αΠΟθηΚευΣηΣ, χρΟνιΚη ΣΤαθερΟΤηΤα ΤΟυ 
ΣΚευαΣμαΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία =< 20οC, προστατευμένο από 
άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τρία 3 χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ειδιΚεΣ ΣυνθηΚεΣ γεώργιΚεΣ, φυΤΟϋγειαΣ ΄η ΠεριβανΤΟλ-
λΟγιΚεΣ υΠΟ ΤιΣ ΟΠΟιεΣ ΤΟ ΣΚευαΣμα μΠΟρει να 
χρηΣιμΟΠΟιηθει ΄η να αΠΟΚλειΣΤει:
Επειδή δρα σε πολλαπλές θέσεις, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο σκεύασμα 
είναι χαμηλός και αποτελεί ένα εργαλείο σε προγράμματα για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας.

TρΟΠΟΣ δραΣηΣ  
Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με βάση επιλεγμένα στελέχη του 
ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae strain LAS02, με προληπτική δράση για την 
αντιμετώπιση της μονίλιας και της τεφράς σήψης σε διάφορες καλλιέργειες. Η δράση του 
S. cerevisiae LAS02 οφείλεται στην ικανότητά του να αποικεί γρήγορα στις επιφάνειες 
των φυτικών ιστών και έτσι να ανταγωνίζεται τα παθογόνα εμποδίζοντας την εξάπλωσή 
τους σε καρπούς και πληγές.  
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