
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 strain 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.   

Julietta
Εγγυημένη σύνθεση:Saccharomyces cerevisiae, 
strain laS02: 96,1% β/β Ισοδύναμο με min 
1×1013 CFu/kg
Βοηθητικές ουσίες: 3,9 % (β/β)
Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: Περιέχει 
Saccharomyces cerevisiae. Μπορεί να προκαλέσει 
ευαισθητοποίηση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.    
Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, 

μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε σκόνη. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. Φοράτε συνήθη φόρμα εργασίας, γάντια 
και κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση 
και κατά την εφαρμογή. Μη ρυπαίνετε το νερό με το 
προϊόν ή τη συσκευασία του. Διάθεση περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.  
 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων: Εξαιρείται 
υποχρέωσης καθορισμού MRLs (ANNEX IV του 
Καν. 396/2005)
 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 500 g

ΠροορίζΕταί Μονο Γία 
ΕΠαΓΓΕλΜατίΕς χρΗςτΕς

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ 
ΕΤΙΚΕΤΑ

Αριθμός παρτίδας:  βλέπε επί συσκευασίας  
Ημερομηνία παραγωγής:  βλέπε επί συσκευασίας

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς,
με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση
της μονίλιας και της τεφράς σήψης
σε διάφορες καλλιέργειες

αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην αγορά
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Κατάλληλο για

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

σύμφωνα με τον Κανονισμό

(ΕΚ) 834/2007 και 889/2008
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Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην Αγορα: ζύμες λεσάφρ Ελλάς

 10ο χλμ. αττικής οδού - Θέση αραιές Βελανιδιές - ασπρόπυργος,
αθήνα 193 00,  τ: 210 55 80 240  E: zymes@zymes.gr

Αποκλειστικός Διανομέας:
ANTHESIS ΕΠΕ λεωφ. Κηφισίας 303 14561  
Κηφισιά τ 210 8012367, Ε info@anthesis.gr  

www.anthesis.gr

Κάτοχος Έγκρισης:
Agrauxine S.A. 137 rue Gabriel Péri

59700 Marcq-en-Baroeul France
T: +33 (0)2 41 77 80 77
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