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ΦΑΣΜΑΔΡΑΣΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο/οινοποιήσιμο): Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. Δόση: 3540 γρ/στρέμμα (35-200 γρ./100 λίτρα νερό). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-100 λίτρα/ στρέμμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 4ου φύλλου και μετά.
Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 μέρες με καλό λούσιμο των φυτών. Μέγ. αριθμός εφαρμογών
ανά καλ. περίοδο: 3.
ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. Δόση: 45 γρ./ στρέμμα (max). Όγκος ψεκ.
υγρού: 20-100 λίτρα/ στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή από το στάδιο της
έκπτυξης του 1ου πλευρικού βλαστού (5 εκ.) και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 μέρες με
καλό λούσιμο των φυτών. Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 3.
ΤΟΜΑΤΑ (Υ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ): Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. Δόση: 40-45 γρ./
στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/ στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 3ου φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 10
ημέρες κατ' ελάχιστο με καλό λούσιμο των φυτών. Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ.
περίοδο: 3.
ΤΟΜΑΤΑ (Θ) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του Στεμφύλιου. Δόση: 30
γρ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα/ στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 3ου φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10
ημέρες με καλό λούσιμο των φυτών. Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 3.
Παρατηρήσεις:
1. Καλό είναι να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές
όπου εφαρμόζονται.
2. Αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια.
3. Προσαρμόστε τις δόσεις ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
* Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν
έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της τομάτας στο
στεμφύλιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του
σκευάσματος.
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογές με ψεκασμούς φυλλώματος.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Σταφύλια (Ε/Ο): 28 ημέρες, Τομάτες (Υ+Θ), Μελιτζάνες (Υ): 3 ημέρες, Πατάτες: 7 ημέρες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το
δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό.
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος
αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώστε το υπόλοιπο
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση ακόμα και κατά την
εφαρμογή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Μην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να
φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. •Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με
τους κανονισμούς επικίνδυνων αποβλήτων.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το δοχείο
του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά
με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του
ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων
των σωληνώσεων και των μπεκ. Γεμίστε το ψεκαστικό
δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδεύστε και
αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι
να απομακρυνθούν τα ορατά υπολείμματα και ο
αφρός. Φίλτρα και μπεκ αφαιρούνται και καθαρίζονται
ξεχωριστά με καθαρό νερό.

Εγγυημένη σύνθεση: Cymoxanil:
33 % β/β
Zoxamide:
33 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 34 % β/β

Μυκητοκτόνο
με διασυστηματική και προστατευτική δράση
για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε
αμπέλια, τομάτες, μελιτζάνες και πατάτες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Οι κενές
συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο
ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση
της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων ανθεκτικότητας χρησιμοποιείστε
το προϊόν σύμφωνα με πρόγραμμα επεμβάσεων στο
οποίο το ELECTIS CX θα εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης κατά τη διάρκεια
της καλλιεργητικής περιόδου.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής
και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα:
1. H είσοδος των ανθρώπων να αποφεύγεται, αν δεν
έχει πλήρως στεγνώσει το φύλλωμα των καλλιεργειών.
2. Όσοι εισέρχονται για εργασία σε καλλιέργειες
αμπέλου μετά τον ψεκασμό, να φορούν υποχρεωτικά
προστατευτικά γάντια.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
•
•
•
•
•

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, θύμος αδένας),
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
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Περιεχόμενο: 500 γρ.
Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Μεσογείων 335, 15231
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6726381

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης»
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία
του (μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά
σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του
αγροτικού περίβολου και των δρόμων).
Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης:
Αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων
από τα επιφανειακά νερά. Σε περίπτωση χρήσης
ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού
νέφους κατά 50%, αφήστε μία αψέκαστη ζώνη 10
μέτρων.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με
άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός
του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφτείτε γιατρό.
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Κάτοχος της άδειας :
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road ,
Spencers Wood , Reading , Berkshire ,
England , RG7 1NT, Ηνωμένο Βασίλειο

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος: Φυλάξτε το σφραγισμένο στην αρχική του
συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο. Προστατεύστε το από ακραίες συνθήκες
θερμοκρασίας (παγετό και > 40οC ζέστη). Στις παραπάνω
συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια
τουλάχιστον.
Çì/íßá ðáñáóêåõÞò / Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε στην επιφάνεια του κουτιού.
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Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το ELECTIS CX είναι μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε πατάτες,
τομάτες, μελιτζάνες και αμπέλια με προστατευτική και διασυστηματική δράση. Το cymoxanil
συνεισφέρει στο σκεύασμα διευρύνοντας το φάσμα δράσης του ως διασυστηματικό και
μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση. Επιπλέον δρα ανασταλτικά στη
δημιουργία σπορίων από τον μύκητα. Το zoxamide είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο
επαφής το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση της ασθένειας. Δρα εξειδικευμένα
εναντίον των ωομυκήτων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση σταματώντας την ανάπτυξη των
μυκήτων και τη βλάστηση των σπορίων.

