
∆ηλώσεις επικινδυνότητας: Για να αποφύγετε κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

∆ηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά 
από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρη-
σιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση επανεισόδου στην 
καλλιέργεια φοράτε ολόσωµη φόρµα εργασίας. ∆ιάθεση του 
περιεχοµένου/ περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 
Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες βοήθειες / Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν. 
Πλύνετε καλά τα µάτια µε άφθονο και καθαρό νερό. Σε 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε αµέσως όλα τα 
ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή µε το προϊόν. Πλυθείτε 
καλά µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μην προκαλέσετε εµετό. Αν ο παθών έχει τις 
αισθήσεις του, να πιει άφθονο νερό. Μη χορηγείτε τίποτα 
από το στόµα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε 
συµπτωµατική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Το VitiSan® είναι ένα µυκητοκτόνο επαφής
µε προληπτική και θεραπευτική δράση.
∆ρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των 
µυκηλιακών υφών, χάρη στην αλ- 
ληλεπίδραση πολλών φυσικών παραγόντων 
όπως το pΗ και την ωσµωτική πίεση. 
Αναστέλλει επίσης την βιωσιµότητα των 
σπορίων του µύκητα.

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τα 2/3 µε 
νερό. Προσθέστε την συνιστώµενη δόση, αναδεύοντας. 
Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας 
συνεχώς. Σηµειώστε πως το σκεύασµα είναι 
υγροσκοπικό και µπορεί να κρυσταλλώσει κατά
την αποθήκευση δηµιουργώντας συσσωµατώµατα. 
Θρυµµατίστε τα συσσωµατώµατα πριν τα προσθέσετε 
στο ψεκαστικό δοχείο.
Η κρυστάλλωση δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα 
του σκευάσµατος.

Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων: Αµέσως µετά 
την εφαρµογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του 
ψεκαστικού αποµακρύνοντας όλα τα ίχνη του 
σκευάσµατος µε νερό. Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές 
µε καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτο- 
προστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα 
κενά µέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) µαζί
µε τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουµένως
µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να µην χρησιµοποιείται σε συν- 
δυασµό µε όξινα σκευάσµατα. Γενικά συστήνεται να µην 
συνδυάζεται µε σκευάσµατα που αλλάζουν το pH του 
ψεκαστικού διαλύµατος, διότι µπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσµατικότητα του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Μπορεί να συµβάλει
σε στρατηγικές αντιµετώπισης της ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας σε µυκητοκτόνα, ειδικά για την 
καταπολέµηση του φουζικλάδιου και του ωίδιου.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και 
της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το 
σκεύασµα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη περιοχή 
πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυµα στην 
φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφα-
ρµόζεται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες χρήσεις,
δόσεις και οδηγίες εφαρµογής. ∆εν έχει ελεγχθεί
η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και 
Κορινθιακή Σταφίδα.

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται κλειδωµένο, 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόµενο. Στις συνθήκες αυτές 
παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Μηλιά, 
Αχλαδιά, Αµπέλι, Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκύθα 
(Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):- 
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Υπεύθυνος για τη
διάθεση στην αγορά:

ANTHESIS ΕΠΕ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Μορφή: Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Το προϊόν είναι κατάλληλο για βιολογική
γεωργία σύµφωνα µε τον Κανονισµό

(ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

Αριθµ. Παρτίδας:  
Βλ. επί συσκευασίας

Ηµ/α Παραγωγής:
Βλ. επί συσκευασίας
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Αχλαδιά

Παρατηρήσεις:
* Σε υψηλές θερµοκρασίες και µε ξηρές συνθήκες χρησιµοποιείτε 
    το µεσοδιάστηµα εφαρµογών των 10 ηµερών.
** O όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα µε την ανάπτυξη των φυτών.
    Οι εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες
  ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή στα πρώτα στάδια εµφάνισης
    των ασθενειών.
  Στις περιοχές όπου εφαρµόζεται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των                 
    Γεωργικών προειδοποιήσεων.
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∆ηλώσεις επικινδυνότητας: Για να αποφύγετε κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

∆ηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά 
από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρη-
σιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση επανεισόδου στην 
καλλιέργεια φοράτε ολόσωµη φόρµα εργασίας. ∆ιάθεση του 
περιεχοµένου/ περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 
Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες βοήθειες / Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν. 
Πλύνετε καλά τα µάτια µε άφθονο και καθαρό νερό. Σε 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε αµέσως όλα τα 
ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή µε το προϊόν. Πλυθείτε 
καλά µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μην προκαλέσετε εµετό. Αν ο παθών έχει τις 
αισθήσεις του, να πιει άφθονο νερό. Μη χορηγείτε τίποτα 
από το στόµα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε 
συµπτωµατική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Το VitiSan® είναι ένα µυκητοκτόνο επαφής
µε προληπτική και θεραπευτική δράση.
∆ρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των 
µυκηλιακών υφών, χάρη στην αλ- 
ληλεπίδραση πολλών φυσικών παραγόντων 
όπως το pΗ και την ωσµωτική πίεση. 
Αναστέλλει επίσης την βιωσιµότητα των 
σπορίων του µύκητα.

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τα 2/3 µε 
νερό. Προσθέστε την συνιστώµενη δόση, αναδεύοντας. 
Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας 
συνεχώς. Σηµειώστε πως το σκεύασµα είναι 
υγροσκοπικό και µπορεί να κρυσταλλώσει κατά
την αποθήκευση δηµιουργώντας συσσωµατώµατα. 
Θρυµµατίστε τα συσσωµατώµατα πριν τα προσθέσετε 
στο ψεκαστικό δοχείο.
Η κρυστάλλωση δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα 
του σκευάσµατος.

Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων: Αµέσως µετά 
την εφαρµογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του 
ψεκαστικού αποµακρύνοντας όλα τα ίχνη του 
σκευάσµατος µε νερό. Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές 
µε καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτο- 
προστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα 
κενά µέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) µαζί
µε τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουµένως
µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να µην χρησιµοποιείται σε συν- 
δυασµό µε όξινα σκευάσµατα. Γενικά συστήνεται να µην 
συνδυάζεται µε σκευάσµατα που αλλάζουν το pH του 
ψεκαστικού διαλύµατος, διότι µπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσµατικότητα του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Μπορεί να συµβάλει
σε στρατηγικές αντιµετώπισης της ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας σε µυκητοκτόνα, ειδικά για την 
καταπολέµηση του φουζικλάδιου και του ωίδιου.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και 
της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το 
σκεύασµα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη περιοχή 
πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυµα στην 
φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφα-
ρµόζεται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες χρήσεις,
δόσεις και οδηγίες εφαρµογής. ∆εν έχει ελεγχθεί
η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και 
Κορινθιακή Σταφίδα.

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται κλειδωµένο, 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόµενο. Στις συνθήκες αυτές 
παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Μηλιά, 
Αχλαδιά, Αµπέλι, Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκύθα 
(Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):- 
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** O όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα µε την ανάπτυξη των φυτών.
    Οι εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες
  ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή στα πρώτα στάδια εµφάνισης
    των ασθενειών.
  Στις περιοχές όπου εφαρµόζεται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των                 
    Γεωργικών προειδοποιήσεων.

Από την αρχή της
βλάστησης των

φυτών έως
τη συγκοµιδή

Από τα πρώτα
στάδια ανάπτυξής
των φυτών έως
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ωρίµανση

Αριθµός άδειας
διάθεσης στην αγορά:
60834 / 07.02.2019
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∆ηλώσεις επικινδυνότητας: Για να αποφύγετε κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

∆ηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά 
από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρη-
σιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση επανεισόδου στην 
καλλιέργεια φοράτε ολόσωµη φόρµα εργασίας. ∆ιάθεση του 
περιεχοµένου/ περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 
Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες βοήθειες / Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν. 
Πλύνετε καλά τα µάτια µε άφθονο και καθαρό νερό. Σε 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε αµέσως όλα τα 
ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή µε το προϊόν. Πλυθείτε 
καλά µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μην προκαλέσετε εµετό. Αν ο παθών έχει τις 
αισθήσεις του, να πιει άφθονο νερό. Μη χορηγείτε τίποτα 
από το στόµα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε 
συµπτωµατική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Το VitiSan® είναι ένα µυκητοκτόνο επαφής
µε προληπτική και θεραπευτική δράση.
∆ρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των 
µυκηλιακών υφών, χάρη στην αλ- 
ληλεπίδραση πολλών φυσικών παραγόντων 
όπως το pΗ και την ωσµωτική πίεση. 
Αναστέλλει επίσης την βιωσιµότητα των 
σπορίων του µύκητα.

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τα 2/3 µε 
νερό. Προσθέστε την συνιστώµενη δόση, αναδεύοντας. 
Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας 
συνεχώς. Σηµειώστε πως το σκεύασµα είναι 
υγροσκοπικό και µπορεί να κρυσταλλώσει κατά
την αποθήκευση δηµιουργώντας συσσωµατώµατα. 
Θρυµµατίστε τα συσσωµατώµατα πριν τα προσθέσετε 
στο ψεκαστικό δοχείο.
Η κρυστάλλωση δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα 
του σκευάσµατος.

Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων: Αµέσως µετά 
την εφαρµογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του 
ψεκαστικού αποµακρύνοντας όλα τα ίχνη του 
σκευάσµατος µε νερό. Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές 
µε καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτο- 
προστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα 
κενά µέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) µαζί
µε τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουµένως
µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να µην χρησιµοποιείται σε συν- 
δυασµό µε όξινα σκευάσµατα. Γενικά συστήνεται να µην 
συνδυάζεται µε σκευάσµατα που αλλάζουν το pH του 
ψεκαστικού διαλύµατος, διότι µπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσµατικότητα του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Μπορεί να συµβάλει
σε στρατηγικές αντιµετώπισης της ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας σε µυκητοκτόνα, ειδικά για την 
καταπολέµηση του φουζικλάδιου και του ωίδιου.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και 
της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το 
σκεύασµα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη περιοχή 
πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυµα στην 
φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφα-
ρµόζεται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες χρήσεις,
δόσεις και οδηγίες εφαρµογής. ∆εν έχει ελεγχθεί
η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και 
Κορινθιακή Σταφίδα.

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται κλειδωµένο, 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόµενο. Στις συνθήκες αυτές 
παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Μηλιά, 
Αχλαδιά, Αµπέλι, Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκύθα 
(Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):- 

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

∆ραστική ουσία:   99,5% β/β potassium  
                                  hydrogen carbonate

Κάτοχος της άδειας:
Biofa AG,
Rudolf-Diesel Str. 2,
72525 Münsingen, Γερµανία

Λεωφ. Κηφισίας 303
14561  Κηφισιά
Τ 210 8012367
Φ 210 6233196

Ε info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

Υπεύθυνος για τη
διάθεση στην αγορά:

ANTHESIS ΕΠΕ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Μορφή: Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Το προϊόν είναι κατάλληλο για βιολογική
γεωργία σύµφωνα µε τον Κανονισµό

(ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

Αριθµ. Παρτίδας:  
Βλ. επί συσκευασίας

Ηµ/α Παραγωγής:
Βλ. επί συσκευασίας
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∆ηλώσεις επικινδυνότητας: Για να αποφύγετε κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

∆ηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά 
από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρη-
σιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση επανεισόδου στην 
καλλιέργεια φοράτε ολόσωµη φόρµα εργασίας. ∆ιάθεση του 
περιεχοµένου/ περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 
Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες βοήθειες / Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν. 
Πλύνετε καλά τα µάτια µε άφθονο και καθαρό νερό. Σε 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε αµέσως όλα τα 
ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή µε το προϊόν. Πλυθείτε 
καλά µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μην προκαλέσετε εµετό. Αν ο παθών έχει τις 
αισθήσεις του, να πιει άφθονο νερό. Μη χορηγείτε τίποτα 
από το στόµα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε 
συµπτωµατική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Το VitiSan® είναι ένα µυκητοκτόνο επαφής
µε προληπτική και θεραπευτική δράση.
∆ρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των 
µυκηλιακών υφών, χάρη στην αλ- 
ληλεπίδραση πολλών φυσικών παραγόντων 
όπως το pΗ και την ωσµωτική πίεση. 
Αναστέλλει επίσης την βιωσιµότητα των 
σπορίων του µύκητα.

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τα 2/3 µε 
νερό. Προσθέστε την συνιστώµενη δόση, αναδεύοντας. 
Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας 
συνεχώς. Σηµειώστε πως το σκεύασµα είναι 
υγροσκοπικό και µπορεί να κρυσταλλώσει κατά
την αποθήκευση δηµιουργώντας συσσωµατώµατα. 
Θρυµµατίστε τα συσσωµατώµατα πριν τα προσθέσετε 
στο ψεκαστικό δοχείο.
Η κρυστάλλωση δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα 
του σκευάσµατος.

Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων: Αµέσως µετά 
την εφαρµογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του 
ψεκαστικού αποµακρύνοντας όλα τα ίχνη του 
σκευάσµατος µε νερό. Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές 
µε καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτο- 
προστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα 
κενά µέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) µαζί
µε τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουµένως
µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να µην χρησιµοποιείται σε συν- 
δυασµό µε όξινα σκευάσµατα. Γενικά συστήνεται να µην 
συνδυάζεται µε σκευάσµατα που αλλάζουν το pH του 
ψεκαστικού διαλύµατος, διότι µπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσµατικότητα του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Μπορεί να συµβάλει
σε στρατηγικές αντιµετώπισης της ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας σε µυκητοκτόνα, ειδικά για την 
καταπολέµηση του φουζικλάδιου και του ωίδιου.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και 
της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το 
σκεύασµα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη περιοχή 
πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυµα στην 
φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφα-
ρµόζεται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες χρήσεις,
δόσεις και οδηγίες εφαρµογής. ∆εν έχει ελεγχθεί
η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και 
Κορινθιακή Σταφίδα.

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται κλειδωµένο, 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόµενο. Στις συνθήκες αυτές 
παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Μηλιά, 
Αχλαδιά, Αµπέλι, Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκύθα 
(Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):- 
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6 εφαρµογές
µε

µεσοδιάστηµα
6-10

ηµερών*

6 εφαρµογές
µε

µεσοδιάστηµα
6-10

ηµερών*

6 εφαρµογές
µε

µεσοδιάστηµα
6-10

ηµερών*

6
εφαρµογές

µε
µεσοδιάστηµα

3-10
ηµερών*

Αµπέλι
(επιτραπέζια &
οινοποιήσιµα
σταφύλια)

Κολοκυνθοειδή
Υπαίθρου
Αγγούρι Υ
Κολοκύθι Υ
Κολοκύθα Υ
Πεπόνι Υ
Καρπούζι Υ

Αχλαδιά

Παρατηρήσεις:
* Σε υψηλές θερµοκρασίες και µε ξηρές συνθήκες χρησιµοποιείτε 
    το µεσοδιάστηµα εφαρµογών των 10 ηµερών.
** O όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα µε την ανάπτυξη των φυτών.
    Οι εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες
  ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή στα πρώτα στάδια εµφάνισης
    των ασθενειών.
  Στις περιοχές όπου εφαρµόζεται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των                 
    Γεωργικών προειδοποιήσεων.
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Από τα πρώτα
στάδια ανάπτυξής
των φυτών έως

την πλήρη
ωρίµανση

Αριθµός άδειας
διάθεσης στην αγορά:
60834 / 07.02.2019

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ:

5Kg
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