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Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Antiperon EU 68WG   κε αξηζκό εγγξαθήο  2746   

. 
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Κάηνρνο εγγξαθήο:  DuPont Agro Hellas                                                            
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Antiperon EU 68WG                               
 
 
Μνξθή:  Βξέμηκνη θόθθνη (WG)                            
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  cymoxanil 4,5 % β/β                                                               
 
    mancozeb 68 % β/β                                               
 
                                 βνεζεηηθέο νπζίεο: 15,36 % β/β                                               
 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     cymoxanil 97% min., mancozeb 85% min.                           
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:     cymoxanil: E.I. du Pont de Nemours and Co  
 
           mancozeb: Cerexagri S.A.                          
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  E.I.DU PONT DE NEMOURS & Co, (Inc.)            
 
Wilmington, Delaware, Η.Π.Α.                                                                                                     
 
 
Δηαλνκέαο:   Spyros Stavrinides Chemicals Ltd, Cyprus                         
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Μίγκα δύν κπθεηνθηόλσλ ελόο ηνπηθά δηαζπζηεκαηηθνύ (cymoxanil) θαη ελόο επαθήο  

(mancozeb), κε πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε.                                             

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκνί θπιιώκαηνο                                
 
 
 
 
 



Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο κε λεξό κέρξη ηε κέζε θαη βάιηε ζε 

ιεηηνπξγία ηνλ αλαδεπηήξα. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζθεπάζκαηνο 

θαηεπζείαλ ζην ςεθαζηηθό κε ζπλερή αλάδεπζε. Σπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό 

ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε. Σπληζηάηαη ε αλάδεπζε λα ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ.            

 
 

 
Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο Σηόρνο 
Δόζε 

(γξ. / 100 ι 
λεξό) 

Μέγηζηνο 
αξηζκόο  

εθαξκνγώλ 
Χξόλνο εθαξκνγήο 

Παηάηα 
Πεξνλόζπνξνο 
(Phytophthora 
infestans 

200-250 
4  

θάζε  
7-14εκέξεο 

Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο, 
εθόζνλ νη ζπλζήθεο είλαη 
επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο αζζέλεηαο, πνπ 
αξρίδνπλ ζπλήζσο όηαλ ηα 
θπηά έρνπλ ύςνο 15-20 εθ.. 

 

Χξόλνο αζθάιεηαο: 15 εκέξεο  
 

 
Παξαηεξήζεηο: 
 
-Τν εύξνο ηεο δόζεο θαη ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο επεκβάζεσλ είλαη αλάινγν ηεο 
έληαζεο πξνζβνιήο από ην παζνγόλν. 
-Τν Curzate M.68 WG δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη αλ αλακέλεηαη βξνρή ή παγεηόο ή 
όηαλ ηα θπηά είλαη ζνθαξηζκέλα. Αλ βξέμεη ζε ιηγόηεξν από 2 ώξεο από ηελ 
εθαξκνγή, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο κπνξεί λα κεησζεί θαη ζπληζηάηαη 
επαλάιεςε ηεο εθαξκνγήο. 
-Γελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηξεο ιόγσ έιιεηςεο ή 
πεξίζζεηαο λεξνύ, ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ, εληνκνινγηθώλ πξνζβνιώλ, 
ηξνθνπεληώλ ή άιισλ παξαγόλησλ νη νπνίνη κεηώλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 
θαιιηέξγεηαο. 
 

 
 
Φπηνηνμηθόηεηα:   Τν ζθεύαζκα δελ είλαη θπηνηνμηθό γηα ηε ρξήζε θαη ηηο δόζεηο πνπ 

ζπληζηάηαη.                                                                                                                                                                     

 

Σπλδπαζηηθόηεηα: Γελ ζπλδπάδεηαη κε ζθεπάζκαηα αιθαιηθήο αληίδξαζεο.                .  

  

Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο mancozeb: M3   

            Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο mancozeb: 27   

Antiperon EU 68WG 



 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  Xn - Δπηβιαβέο,  Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ    

 

Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

R37       Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα                                                                                                                      

R42/43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε όηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε επαθή κε ην     

             δέξκα                

  R51/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ                       

 
Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε    

  S22       Μελ αλαπλέεηε ηε ζθόλε                                                             

  S37       Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα         

  S45       Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ηαηξηθή   

 ζπκβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα αλ είλαη δπλαηόλ).       

  S61 Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε   

                ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.          

 

Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ,                     

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεηο                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Να κεηαθεξζεί ν αζζελήο ζηνλ θαζαξό αέξα. Δάλ ρξεηαζηεί 

λα ρνξεγεζεί νμπγόλν ή λα γίλεη ηερλεηή αλαπλνή. Καιέζηε γηαηξό ακέζσο.    

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Πιύληε ην ακέζσο κε ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό.   

Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα ιεξσκέλα από ην θάξκαθν ξνύρα θαη ζπκβνπιεπηείηε 

γηαηξό.           

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιύληε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό. Δάλ ν 

εξεζηζκόο επηκέλεη, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.        

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Καιέζηε γηαηξό. Μελ πξνθαιείηε εκεηό ρσξίο ηαηξηθή 

ζπκβνπιή. Να κε ρνξεγεζεί ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ έρεη ράζεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ.          
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Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο 

ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.    
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