
Παξάξηεκα 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Pergado MZ 5/60WG  κε αξηζκό εγγξαθήο     2808   . 
 

08 Σεπηεκβξίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Syngenta Hellas ΑΔΒΔ, Greece                   
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Pergado MZ 5/60WG                              
 
 
Μνξθή:    Δλαησξεκαηνπνηήζηκνη Κόθθνη (WG)                        
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  mandipropamid 5% β/β                                                            

                                         mancozeb 60% β/β                                                               

    βνεζεηηθέο νπζίεο 24,05% β/β                          

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

                      mandipropamid  93% w/w min.                                                                                                                         

                                   mancozeb 85% w/w min                                                             

  

 

Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:      mandipropamid: Syngenta Crop Protection AG,  
         mancozeb: DOW Agrosciences Export SAS   
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:        Syngenta Crop Protection AG, Switzerland  
 
 
Δηαλνκέαο:    Premier Shukuroglou Co Ltd                                                                  
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Μπθεηνθηόλν    γηα    ηελ    θαηαπνιέκεζε    ηνπ    πεξνλνζπόξνπ    ζηηο θαιιηέξγεηεο 

ακπειηνύ, ηνκάηαο, πεπνληνύ θαη καξνπιηνύ.                                                                .                                                                              

 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκoí θαιύςεσο                                                                  

 
 

Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Αξαηώζηε ηελ 

απαηηνύκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζόηεηα λεξνύ αλαδεύνληαο θαη 

πξνζζέζηε ην ζην ςεθαζηήξα. Πξνζζέζηε ην ππόινηπν λεξό αλαδεύνληαο ζπλερώο.  



Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηα Σηόρνο   
Δόζε* 

(γξ. / 100 ι λεξό) 
Μέγηζηνο αξηζκόο 

εθαξκνγώλ 
Χξόλνο 

αζθάιεηαο 

Παηάηα 
Πεξνλόζπνξνο 

Phytophthora infestans 
200-250 

Μέρξη 2 εθαξκνγέο 
θάζε 7-10 εκέξεο 

7 κέξεο 

Τνκάηα 
(ππαίζξνπ & 

ζεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλόζπνξνο 
Phytophthora infestans 

200-250 
Μέρξη 2 εθαξκνγέο 
θάζε 7-10 εκέξεο 

3 κέξεο 

Πεπόλη 
(ππαίζξνπ & 

ζεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλόζπνξνο 
Pseudoperonospora 

cubensis 
200-250 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο 
θάζε 7-10 εκέξεο 

5 κέξεο 

Μαξνύιη 
(ππαίζξνπ & 

ζεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλόζπνξνο  
Bremia lactucae 

200-250 

Μέρξη 2 εθαξκνγέο 
θάζε 7-10 εκέξεο  

 
1 εθαξκνγή ζην  
ζεξκνθήπην 

21 κέξεο 

Ακπέιη  
(επηηξαπέδην θαη 
νηλνπνηήζηκν) 

Πεξνλόζπνξνο 
Plasmopara viticola 

160-250** 
Μέρξη 2 εθαξκνγέο 
θάζε 10 -12 εκέξεο 

28 κέξεο 

 

Παξαηεξήζεηο: 
 
* Δθαξκόδεηε ηηο ρακειόηεξεο δόζεηο όηαλ ε πίεζε ηνπ κνιύζκαηνο είλαη αθόκε ρακειή 
(πξνιεπηηθά ή κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ) θαη ηηο πςειόηεξεο όηαλ ε 
πίεζε ηνπ κνιύζκαηνο είλαη κεγάιε (ζπλζήθεο επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο). 
 
**Σην ακπέιη, αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη 
δόζεηο σο αθνινύζσο: 
- Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο (BBCH 60) ζηε ρακειή δόζε 160 γξ./δεθ. 
- Μεηά ηελ άλζεζε (κεηά BBCH 70) ζε κεγάιε δόζε 200-250 γξ./δεθ. 
 
 
Σηάδην εθαξκνγήο: Όηαλ νη ζπλζήθεο επλννύλ ηηο πξνζβνιέο 
 
 
Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο:  
Οη εθαξκνγέο είλαη πξνιεπηηθέο θαη γίλνληαη εθόζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηελ 
αλάπηπμε ησλ αζζελεηώλ.                                                                                               .  
Δθαξκόζηε ην ζθεύαζκα ζε ελαιιαγή κε κπθεηνθηόλα άιισλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθό 
ηξόπν δξάζεο.                                                                                                                 . 
 
 Οκάδα Τξόπνπ Γξάζεο mancozeb: M3        

 Οκάδα Τξόπνπ Γξάζεο mandipropamid: 40       
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Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη ηνμηθό ζηελ θαιιηέξγεηα όηαλ εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο                                                                                                     

 

 

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

 

Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

 

  R37 Δξεζηζηηθό ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα       

  R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα   

  R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ                   

  R63  Πηζαλόο θίλδπλνο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο   

  θύεζεο         

 

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, πίλεηε ή θαπλίδεηε     

  S22 Μελ εηζπλέεηε ηε ζθόλε         

  S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα     

  S60/61 Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα  

 απόβιεηα.  Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε  

 εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.      

  SP1 Μελ κνιύλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ    

  SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε  

 δώλε 15 κέηξσλ από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο  

  πεπνληνύ θαη ακπειηνύ θαη 5 κέηξσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ καξνπιηνύ.  

 

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

νδεγίεο ρξήζεο         
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Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο, κεηαθηλείζηε ηνλ αζζελή ζε θαζαξό αέξα. Γηαηεξήζηε ηνλ δεζηό θαη 

μαπισκέλν. Καιέζηε γηαηξό ή ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ  

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε όιν ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη πιπζείηε 

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Αλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη θαιέζηε γηαηξό.   

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιύλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα αξθεηά ιεπηά 

θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξό.         

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο κελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Καιέζηε γηαηξό θαη δείμηε ηνπ ηελ εηηθέηα.  

 

 Γελ ππάξρεη γλσζηό αληίδνην, αθνινπζείζηε ζπκπσκαηηθή 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, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη 

ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.              

 Η απόζπξζε ή θαηαζηξνθή ηνπ ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε πςηθακίλνπο κε 

θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηελ αζθαιή θαηαζηξνθή ηνπ.                                          
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