
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις 
ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες 
προφύλαξης. P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και μπότες κατά την εφαρμογή. Οι 
εργάτες να φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύματα εάν εισέρχονται σε ψεκασμένες καλλιέργειες λίγο μετά την 
εφαρμογή του σκευάσματος καθώς και κατά την συγκομιδή. Στα πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με 
τρακτέρ με κλειστή καμπίνα
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους 
οργανισμούς να αφήσετε από επιφανειακά ύδατα μιαν αψέκαστη: • ζώνη προστασίας 10 μέτρων στο αμπέλι, • φυτική 
ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στα πυρηνόκαρπα, • φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων στο σπαράγγι, SPe3: Για να 
προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από ακαλλιέργητη γη στα 
Πυρηνόκαρπα, όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια ή χρησιμοποιείται ακροφύσια μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Φάσμα δράσης: Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόση Σκευάσματος-Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:
Ροδακινιά, Νεκταρινιά: α. Ωίδιο:50γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού. Oγκος ψεκ. υγρού 120-150 λίτρα/στρέμμα. 60-110 
γραμ. σκ./στρ.- β. Μονίλια καρπών: 50 -75γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού.Ογκος ψεκ. υγρού 120-150 λίτρα/στρέμμα. 60-110 
γραμ.σκ./στρ. Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή 
Εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι 
καρποί πρόκειται να  αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους. Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες 
ποικιλίες): Ωίδιο: 40γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. 40 γραμ.σκ./στρ. Εφαρμογές 
λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής. Σπαράγγι: Σκωρίαση: .Όγκος ψεκ. Υγρού : 100 λίτρα/στρέμμα. 
100 γραμ.σκ./στρ. Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη της ασθένειας
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Σπαράγγι 1,  Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες, Οινοποιήσιμες ποικιλίες) 2/14-21.
Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 7 ημέρες, Αμπέλι: 14 ημέρες. Σπαράγγι: Δεν 
ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήματος με τη μισή ποσότητα του 
απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 
Συμπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον 
ψεκασμό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα δυο φορές με 
καθαρό νερό.
Συνδυαστικότητα: -- 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα 
συσκευασίας (σακίδια) 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..
Ειδικές συνθήκες γεωργικές,  φυτουγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλεισθεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνίσταται η εφαρμογή του TEBUCONAZOLE 
SHARDA 25 WG να γίνεται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν 
στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της 
ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές 
το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε 
γιατρό. P305+P351+P338: 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. P337+P313: Εάν δεν 
υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης να μην 
προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Σε περίπτωση 
επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο και πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

Αριθμός παρτίδας Ημερ. Παραγωγής   Βλέπε συσκευασία

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Χημική ομάδα Τριαζολών (DMIs)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.568 / 16.11.2016

Εγγυημένη σύνθεση: Tebuconazole 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 74,5% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με 
προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων 
(Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα 
παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του 
C-14.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  Ύποπτο για 
πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  Για να 
αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως.

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.
Edi�cio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 
12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία

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

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 500 g


