
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
Τα κενά συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
To ΑΛΠΕΡ ΠΛΑΣ 4,5/68 WG είναι μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού
(cymoxanil) και ενός επαφής (mancozeb), με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε  σε λειτουργία
τον αναδευτήρα.  Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος κατευθείαν στο
ψεκαστικό με συνεχή ανάδευση.  Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πατάτα: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Phytophthora infestans), συνιστώνται
προληπτικές εφαρμογές στη δόση 200-250 γραμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, εφόσον οι
συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, που αρχίζουν συνήθως όταν τα φυτά
έχουν ύψος 15-20 εκ. 

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4 
Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 7-14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– Το εύρος της δόσης και του μεσοδιαστήματος επεμβάσεων είναι ανάλογο της έντασης

προσβολής από το παθογόνο και του σταδίου ανάπτυξης του φυτού.
– Το ALPER PLUS 4,5/68 WG δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν

τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η
αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της
εφαρμογής.

– Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή
περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή
άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμός φυλλώματος

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 21 μέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα.  Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο
και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα.
Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις
απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα.  Μην καθαρίζετε τον
ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες
επιφάνειες. 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τη χρήση και τις δόσεις που συνιστάται, στις ελληνικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.02

-0
2-

71
   

K-3
70

79
/3

14
06

 - 
GR

EE
CE

"

5H4/Z3,1/S/14
B/1103-140087

NOIRP 660P 186P 151

Kαθ. βάρος:
1,25 Kg 

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
cymoxanil (συμοξανίλ) 45 g/kg 
+ mancozeb (μανκοζέμπ) 680 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση: 
Cymoxanil (χημική ομάδα: ακεταμίδιο) 4,5 % β/β
Mancozeb (χημική ομάδα: διθειοκαρβαμιδικά) 68 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 15,36 % β/β

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής
(mancozeb), με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & TΡΟΦΙΜΩΝ: 60.054/19.5.2006

Παρασκευαστής: Ε.Ι. DuPont de Nemours & Co, (Inc.), Wilmington, Delaware, Η.Π.Α.

Τυποποιητής-Συσκευαστής: Du Pont de Nemours France SAS Cernay, Γαλλία

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, 
σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία. 
Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος επικοινωνίας – Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Διανομέας: 
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9700    

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών
προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩaΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

- Mακριά από παιδιά. 
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
- Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
- Eφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
- Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα. 
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. 
- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
- ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.  

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό . 
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε / επισκεφτείτε
γιατρό. 

- Eάν παρατηρηθεί ερεθισμός δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε
/Επισκεφτείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα. Εάν
χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό
αμέσως. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική
συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις
αισθήσεις του. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.
ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Η ΣΤΟ
ΕΜΒΡΥΟ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
Περιέχει cymoxanil και mancozeb. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

DuPont™

Alper® Plus 4,5/68 WG
Μυκητοκτόνο

ALPER PLUS 4,5/68WG GR 1,25KG BAG K-37079  30/09/14  10:51  Page1
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