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Κάτοχος εγγραφής:

Bayer CropScience AG, Germany

Εμπορικό Όνομα:

Monceren 12,5 DS

Μορφή:

Σκόνη για ξηρή επένδυση σπόρων (DS)

Εγγυημένη σύνθεση:

pencycuron 12,5 % β/β
βοηθητικές ουσίες 87,24% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
pencycuron 98% w/w min.
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG, GERMANY
Bayer CropScience AG, GERMANY

Παρασκευαστής σκευάσματος:
∆ιανομέας:

Costas Christodoulou Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:
Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο για απολύμανση του πατατόσπορου για την
προστασία του από το μύκητα Rhizoctonia solani.
Τρόπος εφαρμογής:

Ξηρή ανάμιξη του προϊόντος με τον πατατόσπορο.

Εφαρμόζεται στον πατατόσπορο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σποράς.
Οποιαδήποτε μέθοδος εφαρμογής και αν επιλεγεί είναι απαραίτητο να επιτευχθεί
ομοιόμορφη

κατανομή

του

προϊόντος

στους

κονδύλους

για

μέγιστη

αποτελεσματικότητα. Η σπαρτική μηχανή το επιτυγχάνει αυτό πολύ αποτελεσματικά
με την προϋπόθεση ότι το σκεύασμα έχει αρχικά κατανεμηθεί σε κάποιο βαθμό μέσα
στη στίβα του πατατόσπορου. Η ακόλουθη τεχνική είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό:
Εφαρμογή στο κιβώτιο σποροδιανομέα: Μετρήστε την ποσότητα του σκευάσματος
που χρειάζεστε για να επενδύσετε το φορτίο πατατόσπορου του κιβωτίου. Γεμίστε
κατά το ¼ το φορτίο με το σπόρο, απλώστε το 1/3 της απαιτούμενης δόσης και
συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο σε στρώσεις (πατατόσπορου-φυτοφαρμάκου) μέχρι το
κιβώτιο να γεμίσει με το σπόρο. Τελικά έχετε 3 στρώσεις φαρμάκου διασκορπισμένες
ανάμεσα σε 4 στρώσεις πατατόσπορου. Ο αριθμός των στρώσεων μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το μέγεθος και σχήμα του κιβωτίου, φτάνει να υπάρχει ομοιόμορφη
κάλυψη του πατατόσπορου με το σκεύασμα, κατά τη διάρκεια της σποράς.

Monceren 12,5 DS

Φάσμα δράσης
Καλλιέργεια

Ασθένεια

∆όση

Στάδιο εφαρμογής

Πατάτα (επένδυση
πατατόσπορου)

Ριζοκτονίαση
(Rhizoctonia solani)

200 γρ./100 κιλά
σπόρου

Κατά τη σπορά

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 20
Παρατηρήσεις.
- Ο πατατόσπορος ο οποίος πρόκειται να επενδυθεί, πρέπει να είναι καλής ποιότητας
και ζωτικότητας (να μην παρουσιάζει βακτηριακές προσβολές, ή προσβολές από ιούς
και να μην είναι κατεστραμμένος), και να είναι καθαρός από το χώμα. Η εγκατάσταση
της καλλιέργειας θα επηρεαστεί αρνητικά εάν ο σπόρος είναι προσβεβλημένος από
κάποιο από τα παραπάνω, ανεξάρτητα από την επένδυσή του.
- Εάν ο πατατόσπορος υγρανθεί από ένα ψιλόβροχο, η κατανομή του σκευάσματος
στους κονδύλους δεν επηρεάζεται. Εάν όμως μία μπόρα διακόψει τη σπορά, ο
πατατόσπορος είναι καλό να καλυφθεί.
- Μην χρησιμοποιήσετε σπόρους επενδυμένους με το σκεύασμα, ως τροφή ή ζωοτροφή
Προσοχή
Η ανάπτυξη στελεχών του παθογόνου ανθεκτικών ή λιγότερο ευαίσθητων στο
MONCEREN 12,5 DS είναι πιθανή και στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος της ασθένειας
είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά.
Φυτοτοξικότητα:

∆εν είναι τοξικό στην καλλιέργεια όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με

τις οδηγίες της ετικέτας
Συνδυαστικότητα: To MONCEREN 12,5 DS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
πατατόσπορο ο οποίος έχει προηγουμένως επενδυθεί με άλλο επενδυτικό σπόρου ή
στον οποίο έχει γίνει επέμβαση με ζεστό νερό.
Σήμανση τοξικότητας: ----
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Φράσεις ασφάλειας
S1/2

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
S22

Μην αναπνέεται τη σκόνη

S37

Φοράτε κατάλληλα γάντια
Φοράτε κατάλληλη μάσκα όταν εφαρμόζετε τη σκόνη στις πατάτες, όταν
γεμίζετε τον σποροδιανομέα και όταν είστε πάνω από τη σπαρτική μηχανή

SΥ8

Πλύνετε τα χέρια και το ακάλυπτο δέρμα πριν τα γεύματα και μετά την εργασία

Μην ρυπαίνετε τα επιφανειακά ύδατα
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε
τις οδηγίες χρήσης

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας απομακρύνετε τον ασθενή από την περιοχή. Σε
περίπτωση απώλειας των αισθήσεων τοποθετήστε τον σε πλάγια και σταθερή θέση.
Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και πλυθείτε
αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά
λεπτά. Αν χρειαστεί συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό.
Πληροφορίες για το γιατρό: η δραστική ουσία του σκευάσματος ανήκει στη χημική ομάδα:
ενώσεις ουρίας.
Θεραπευτική αγωγή: Πρώτες βοήθειες, πλύση στομάχου, συμπτωματική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
Οι άδειες συσκευασίες (σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού σκιστούν, για τη διασφάλιση
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.

