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Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
famoxadone (φαμοξαντόν) 22.5%
cymoxanil (συμοξανίλ) 30%
Εγγυημένη σύνθεση:  famoxadone  22.5% β/β
 cymoxanil  30% β/β
 Βοηθητικές ουσίες 45.63% β/β
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡ. ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:60522/5.4.2016 
Παρασκευαστής: DuPont International Operations Sarl, Geneva, Ελβετία
Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την 
τελική διάθεση στην αγορά: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 688 9700
Τυποποιητής και συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, 
Γαλλία
® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ, ΣΤΟ 
ΘΥΜΟ ΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Ή ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ.
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
ΎΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
Ή ΣΤΟ ΈΜΒΡΥΟ.
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-  Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
-  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
-  Μην αναπνέετε σταγονίδια.
-  Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
-  Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα.
-  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
-  Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
-  Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους κανονισμούς 

για τα επικίνδυνα απόβλητα.
-  ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (Να 

μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης 
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

-  Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.
-  Να αερίσετε τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκε μέχρι να 

στεγνώσει το προϊόν, πριν ξαναμπείτε.

NOIR
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
Πρώτες βοήθειες:
Απομακρύνετε το άτομο από τη μολυσμένη ζώνη. Αφαιρέστε αμέσως 
τα λερωμένα ή πιτσιλισμένα ρούχα. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τους φακούς επαφής.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.
Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο και μη χορηγήσετε 
τίποτα από το στόμα.
Διατηρήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. 

P. 151
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Σε περίπτωση εισπνοής: Παρακολουθείτε την αναπνοή. Αν χρειαστεί, 
εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. 
Εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το 
κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μισολυγισμένα. 
Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση 
σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία, 
αν είναι δυνατόν.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ.
Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει:
•  Δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα, κεφαλαλγία, μυϊκή αδυναμία, αλλαγές 

στη συμπεριφορά, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, δυσκολία στην 
αναπνοή και καρδιακές διαταραχές.

Συμβουλές προς τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό:
•  Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται καθαρισμός του πεπτικού 

συστήματος, ανάλογα με το στάδιο συνείδησης. 
•  Ελέγξτε τους ηλεκτρολύτες και την αρτηριακή πίεση.
•  Συμπτωματική θεραπεία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Τηλέφωνο: 210 77 93 777. Σε κάθε περίπτωση 
πάρτε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα.

NOIR

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 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
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ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ
-  Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται με νηνεμία, όταν δεν 

φυσάει άνεμος.
-  Να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά σταγονιδίων ψεκασμού προς 

γειτονικές καλλιέργειες.
-  Αποφύγετε τη διασπορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε υδάτινες 

επιφάνειες (λίμνες, ποτάμια, αυλάκια).
-  Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει 1 ώρα μετά τον 

ψεκασμό.

TΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση. Δρα 
δι επαφής στα βλαστάνοντα σπόρια των µυκήτων και έχει 
ενδοθεραπευτική δράση στο µυκήλιο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
των µυκήτων. Η προληπτική δράση του σκευάσµατος οφείλεται στο 
famoxadone, ενώ η θεραπευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηµατική 
δράση, στο cymoxanil.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Το Equation® Pro διαλύεται εύκολα σε νερό. Γεμίστε το δοχείο έως τα 

NOIR

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα  
για την πατάτα και 10 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης για την 
τομάτα, και τα κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί 
το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό διάλυμα.
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2/3 της χωρητικότητά του με νερό. Προσθέστε το Equation® Pro με τον 
αναδευτήρα σε λειτουργία. Ολοκληρώστε την πλήρωση του δοχείου με 
το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιήστε το 
ψεκαστικό υγρό το συντομότερο δυνατόν.

ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αμπέλι: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Plasmopara νiticola), 
συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση 40 γρ./στρέμμα από το 5ο φύλλο μέχρι 
την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 15-83) με όγκο ψεκαστικού 
υγρού 20-150 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες

Τομάτα (υπαίθρου): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου 
(Phytophthora infesfans) και της Αλτερνάριας (Alternaria solani), 
συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση 40 γρ./στρέμμα από το 5ο φύλλο ως 
την συγκομιδή (BBCH 15-89) με όγκο ψεκαστικού υγρού 20-100 λίτρα /
στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες

Τομάτα (θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου 
(Phytophthora infesfans) και της Αλτερνάριας (Alternaria solani), 
συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση 40 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από το 5ο 

φύλλο ως την συγκομιδή (BBCH 15-89) με όγκο ψεκαστικού υγρού 20-
150 λίτρα /στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 4
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες
Μέγιστη Δόση: 40 γρ/στρ ανεξαρτήτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος

NOIR
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Πεπόνι (υπαίθρου): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου 
(Pseudoperonospora cubensis) συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση 50 γρ./
στρέμμα από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή (BBCH 15-89) με όγκο 
ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα /στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες

Πεπόνι (θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου 
(Pseudoperonospora cubensis) συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση  
50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή  
(BBCH 15-89) με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα /στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες

Αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι (θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση 
του περονόσπορου (Pseudoperonospora cubensis) συνιστώνται ψεκασμοί 
στη δόση 50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού από το 5ο φύλλο ως την 
συγκομιδή (BBCH 15-89) με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-100 λίτρα /στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες

Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του 
περονόσπορου (Phytophthora infestans) συνιστώνται ψεκασμοί στη 
δόση 40 γρ./στρέμμα από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή (BBCH 15-89) 
με όγκο ψεκαστικού υγρού 20-100 λίτρα /στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες

Πατάτα: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Phytophthora 
infestans) και της Αλτερνάριας (Alternaria solani) συνιστώνται ψεκασμοί 
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στη δόση 40 γρ./στρέμμα από την έκπτυξη του 1ου πλευρικού βλαστού  
ως το καφέτιασμα του 50% των φύλλων (BBCH 21-95) με όγκο 
ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα /στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 4
Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Πεπόνι θερμοκηπίου και κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου με βρώσιμο 

φλοιό (αγγούρι, αγγουράκι και κολοκυθάκι): Μην χρησιμοποιείτε 
δόση μικρότερη των 40 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα.

2.  Τομάτα θερμοκηπίου: Μην χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των  
30 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα.

3.  Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του κινδύνου προσβολής. Οι 
εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον υπάρχουν 
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας ή σύµφωνα µε 
τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Διαχείριση ανθεκτικότητας
Το Equation® Pro περιέχει famoxadone, δραστική ουσία που αναστέλλει 
την μιτοχονδριακή αναπνοή και που ανήκει στην οικογένεια των 
μυκητοκτόνων αναστολέων της κινόλης (Qo-I). Σε αυτή την οικογένεια 
ανήκουν και άλλα προϊόντα για την καταπολέμηση του περονοσπόρου 
των εξής χημικών ομάδων: στρομπιλουρίνες, οξαζολιδινιδιόνες, 
ιμιδαζολινόνες κ.α.
Προκειμένου να αποτραπούν συμπτώματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
συνιστάται ανάλογα με την καλλιέργεια και τον εχθρό, να λαμβάνονται 
τα ακόλουθα μέτρα:
Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 3 εφαρμογές με Equation® Pro 
ανά καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας τις εφαρμογές με άλλα 
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αποτελεσματικά μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την 
καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερνάριας. 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
■ Αμπέλι: 28 μέρες
■ Πατάτα: 14 μέρες
■ Λοιπές καλλιέργειες: 3 μέρες

Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αµέσως µετά την εφαρμογή αδειάστε 
τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά µε άφθονο 
νερό τα µπεκ και τα φίλτρα. Ξεπλύνατε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα 
µέρη του ψεκαστικού µε καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά 
υπολείµµατα. Ξεπλύνατε όλο το ψεκαστικό µηχάνηµα µε καθαρό νερό. 
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
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες δόσεις, 
καλλιέργειες και τρόπους εφαρμογής, κάτω από τις ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα .  Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο για 
χρήση σε εγκεκριμένες καλλιέργειες που αναγράφονται στην ετικέτα, 
ακολουθήστε τους αυστηρότερους περιορισμούς , προφυλάξεις και 
διαστήματα αναμονής και να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

NOIR
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Σε περίπτωση ανάμειξης, συνιστάται να εισάγετε στη δεξαμενή τα 
προϊόντα με την ακόλουθη σειρά:
Υδατοδιαλυτά φακελάκια → υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) → κόκκοι 
διασπειρόμενοι (WG) → βρέξιμες σκόνες (WP) → συμπυκνωμένο 
εναιώρημα (SC) → γαλακτώδη αιωρήματα (SE) → υδατικά γαλακτώματα 
(EW) → συμπυκνωμένα γαλακτώματα (EC) → συμπυκνώματα διαλυτά 
στο νερό (SL) → λιπάσματα

Προστασία χειριστή:
Για κανονικό ψεκασμό με χρήση τρακτέρ σε υπαίθριες  καλλιέργειες να 
χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας και μάσκα τύπου FFP2SL ή 
P2 κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να 
χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που 
αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-
EN-14605:2005 + A1:2009) και κατάλληλα υποδήματα.
Για χειροκίνητο ψεκασμό σε υπαίθριες  καλλιέργειες τομάτας, πατάτας 
και πεπονιού να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας κατά την 
ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια 
και ενδυμασία χημικής προστασίας (που αντιστοιχεί σε εξοπλισμό 
τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN-14605:2005 + A1:2009) 
και κατάλληλα υποδήματα.
Για χειροκίνητο ψεκασμό σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (καλλιέργειες 
> 1 m) να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας και μάσκα τύπου 
FFP3 κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να 
χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που 
αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-
EN-14605:2005 + A1:2009) και μάσκα τύπου FFP3.
Για χειροκίνητο ψεκασμό σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (καλλιέργειες 
< 1 m) να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας, ενώ κατά την 
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εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας 
(τύπου 6, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 13034:2005 + A1:2009). 
Για ψεκασμό με χρήση εκτοξευτήρα σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, συνιστάται 
η χρήση γαντιών χημικής προστασίας τόσο κατά την ανάμειξη / πλήρωση όσο 
και κατά την εφαρμογή, ως ελάχιστο μέτρο ατομικής προστασίας.
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής με χρήση τρακτέρ που διαθέτει 
κουβούκλιο και συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα, μπορείτε να 
παραλείψετε τον προστατευτικό εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα παράθυρα θα είναι κλειστά.

Προστασία εργαζομένου:
Να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας για εργασίες που 
διαρκούν πάνω από 2 ώρες σε καλλιέργειες τομάτας, πεπονιού και 
κολοκυνθοειδών με βρώσιμο φλοιό.
Μην ψεκάζετε το προϊόν, εάν έχετε προγραμματίσει μηχανικές εργασίες, 
οι οποίες μπορούν να αλλοιώσουν τα γάντια χημικής προστασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή με υγρό φύλλωμα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να 
αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική συσκευασία σε ξηρό, δροσερό 
και καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποθηκεύεται σε χώρο που επιτρέπεται 
η είσοδος μόνος σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: Οι σακούλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό 
πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται 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.
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