
Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός :  
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο 
παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον 
να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. •  Εάν 
παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. •  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας 
έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει 
ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

• Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην 
ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. • Για 
να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα 
συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή 
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν 
όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος – Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος εφαρμογής:
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): - Για Φόμοψη (Phomopsis viticola). 
Εφαρμογές που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης, πριν από τα πρώτα 
συμπτώματα, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
-Για Περονόσπορο (Plasmopara viticola). 1η εφαρμογή: Όταν οι βλαστοί 
έχουν μήκος 8-10 εκ. 2η: Μετά από 10 ημέρες. 3η: Λίγο πριν την άνθηση. 4
η: Λίγο μετά τη  γονιμοποίηση.
-Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), Μαύρη Σήψη (Guignardia bidwellii 
Coniella diplodiella) 1η: Τέλος της άνθησης 2η: Αρχή της καρπόδεσης 3η: 
Πριν το κλείσιμο των σταφυλιών. 4η: Αρχή ωρίμανσης.
Δόσεις: 120-187,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 187,5 γρ. 
σκευάσματος σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Αμπέλι (οινοποιήσιμα 
σταφύλια): 8 / 10-14.
Παρατηρήσεις: 1. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

 750 γραμ

Folpet (Φολπέτ)
Εναιωριματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60464/29.06.2015

Εγγυημένη Σύνθεση: Folpet 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες 15,79 % β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά μυκητολογικών ασθενειών στο αμπέλι. 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης 
του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα. Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν 
στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι 
εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή 
θα πρέπει να φορούν γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ 
παντελόνι και μπότες.
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική 
δράση κατά μυκητολογικών ασθενειών στο αμπέλι. 
Το δραστικό συστατικό folpet ανήκει στην ομάδα των φθαλμιδίων και 
παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων των μυκήτων και την ανάπτυξη 
του μυκηλίου, μέσω πολλαπλής δράσης σε υποκυτταρικό επίπεδο 
(αναστέλλει την αναπνοή, επηρεάζει τη διαπερατότητα της κυτταρικής 
μεμβράνης και την κυταροδιαίρεση).
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των 
φυτών.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την 
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό 
βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του 
σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού, τρείς φορές με καθαρό νερό.
Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με μη εξουδετερωμένο βορδιγάλειο 
πολτό και με σκευάσματα με δ.ο. το παραφινικό λάδι.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στο αμπέλι στις συνιστώμενες 
δόσεις εφαρμογής
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Αμπέλι: 28
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να 
αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και χωρίς να εκτίθεται απ’ ευθείας 
στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.:  βλέπε επί της συσκευασίας

Καθαρό βάρος: 750 γραμ.

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Περιέχει phthalic anhydride. •  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή 
συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. • 
’Υποπτο για πρόκληση καρκίνου •   Επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Πολύ  
τοξικό  για  τους  υδρόβιους οργανισμούς. • Φυλάσσεται 
κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά 
μετά το χειρισμό.. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και προστατευτικά ενδύματα και μπότες 
κατά την εφαρμογή. Φοράτε προστασία ματιών/προσώπου 

όταν χειρίζεστε το σκεύασμα. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας: 
SHARDA EUROPE B.V.B.A
Josef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης
Παύλου Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι
Τηλ:210 6890144
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