
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Μη ρυπαίνετε τα 
νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 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: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε 
γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για 
λήψη οδηγιών για περαιτέρω αντιμετώπιση. 
Αντίδοτο: Πενικιλλαμίνη. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΒΙΟΡΥΛ 20WP

ΚAΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 Kg
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SALDECO, Sales y Derivados de Cobre S.A. Lima, Περού
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ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορ-
τοκαλιά, Κιτριά, Νεραντζιά: Για την κορυφοξήρα προληπτικές 
εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευ-
νοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και για την προσβολή 
κλαδίσκων, φύλλων και καρπών εφαρμογή μετά από χαλάζι ή 
παγετό με 400 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 200-250 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 4. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Για το κορύνεο γί-
νεται μία εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των 
φύλλων και μία τον χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφό-
ρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνονται άλλες 
1-2 εφαρμογές εφ’ όσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 400 γρ. 
/100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ 
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 4. ΚΑΡΥΔΙΑ: Για την ανθράκνωση με 400 γρ. /100 λίτρα 
ψεκ. υγρού και με 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. 
Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα 
και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι 
εφαρμογές στην άνθηση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 4. ΜΗΛΙΑ: Για το Φουζικλάδιο με 
550-625 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 100-200 λίτρα ψεκα-
στικού υγρού/ στρέμμα. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα 
γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στά-
δια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Μέγιστος αριθμός εφαρ-
μογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερι-
κοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαµασκηνιά, Βυσσι-
νιά: Για τον Εξώασκο, το Κορύνεο και την Φαιά σήψη, γίνονται 
προληπτικές εφαρµογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα 
και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια, με 425 
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό και με 100-120 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργη-
τική περίοδο: 2. ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιµα 
σταφύλια): Για τον Περονόσπορο και την Ανθράκνωση εφαρμο-
γές με 550-650 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρό και με 50-100 λίτρα ψε-
καστικού υγρού/ στρέμμα. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμ-
μα γεωργικών προειδοποιήσεων προληπτικές εφαρμογές που 
αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προ-
σβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των 
τοπικών συνθηκών. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιερ-
γητική περίοδο: 4. ΕΛΙΑ: Για το Κυκλοκόνιο δύο εφαρµογές: η 
πρώτη το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η 
δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. 
Για το Γλοιοσπόριο δύο εφαρμογές, H πρώτη όταν αρχίζουν να 
ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Για την 
Καρκίνωση μετά από χαλάζι ή παγετό. Δόσεις: 600-650 γρ./100 
λίτρα ψεκ. υγρό και με 150-300 λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέµµα. Μέ-
γιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. ΛΑ-
ΧΑΝΙΚΑ: Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, 
Κουνουπίδι, Λάχανο: Για τον Περονόσπορο και την Σεπτορίω-
ση, εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων 
και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. Για την Ανθράκνωση εφαρ-
μογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. Για τις Βακτηριώσεις 
εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και στα-
ματούν στην καρπόδεση. Δόσεις: 350 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρό 
και με 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέµµα. Μέγιστος αριθµός 
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4. ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ): Για 
τον Περονόσπορο προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Για την Βακτη-
ριακή κηλίδωση εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και 
εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. 
Δόσεις: 550-625 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρό και με 50-100 λίτρα 

ψεκ. υγρού/ στρέµµα. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλι-
εργητική περίοδο: 6. ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος με 550-612,5
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό και με 50-100λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέµµ
α. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
της ασθένειας, οι εφαρµογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν 
ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση 
της προσβολής. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργη-
τική περίοδο: 6. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Για την Κερκοσπορίωση 
εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτω-
μάτων της ασθένειας.με 550-650 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό και με 
40 λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέµµα. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 4. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Για τον Περο-
νόσπορο και την Σεπτορίωση, εφαρμογές που αρχίζουν με την 
εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Για την Φυτόφθορα 
Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση. 
Δόσεις: 550-650 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρό και με 50-100 λίτρα 
ψεκ. υγρού/ στρέµµα. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλι-
εργητική περίοδο: 6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Οι µικρές δόσεις αφο-
ρούν τους ψεκασµούς που πλησιάζουν προς την άνθηση ιδιαίτε-
ρα για την μηλιά και οι µεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνο-
ούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 2) Στις καλλιέργειες: αµπέλι, 
εσπεριδοειδή µηλιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα ελιά και λαχανικά 
υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζο-
νται, τα προγράµµατα των γεωργικών προειδοποιήσεων. ΤΡΟ-
ΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασµός φυλλώµατος. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίζουµε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος µέχρι την µέση µε νερό. Διαλύουµε 
το φάρµακο σε µικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουµε στο ψεκα-
στικό δοχείο αναδεύοντας και αφού το περάσουµε από ψιλή 
σίτα. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά (µε 
επιστροφή 10 λίτρα νερό το λεπτό). 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται µε οργανοφωσφορικά 
και καρβαµιδικά εντοµοκτόνα καθώς και µε maneb, mancozeb, 
folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται µε ελαιούχα 
σκευάσµατα όταν ο ψεκασµός γίνεται εκτός της εποχής του λη-
θάργου των δένδρων. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡ-
ΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά µέσα συσκευασίας (σακού-
λες, σάκοι) ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκα-
στικό υγρό) και µαζί µε τα κουτιά που θα καταστραφούν προη-
γουμένως µε σκίσιµο, για την διασφάλιση της µη περαιτέρω χρή-
σης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ 
εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκα-
σμένη περιοχή για 21 ημέρες. ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτο-
τοξικό στην ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά αφού φουσκώ-
σουν τα µάτια. Επίσης µπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα 
στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισµένες συνθήκες (υψηλή 
υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισµένες ποι-
κιλίες µηλιάς. Στην µηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. 
Γενικά να αποφεύγεται χρήση του κατά την άνθιση. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες): Εσπεριδοειδή: 
21, Αμυγδαλιά, Καρυδιά: 28 Μηλιά, Πυρηνόκαρπα: Μη Εφαρμό-
σιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας 
κατά την εφαρµογή). Αµπέλι: (για επιτραπέζια και οινοποιήσιµα 
σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21, Τοµάτα υπαίθρου: 
10, Λαχανικά (Υ + Θ), Τοµάτα θερμοκηπίου: 7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο. Σε αυτές τις συνθήκες δια-
τηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ (Βοrdeaux mixture 20%)
Bρέξιμη σκόνη (WP) - ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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