ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αρ.Εγγραφής:2527

CYMOPREM
ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΌ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Το CYMOPREM είναι διασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προληπτική και θεραπευτική δράση σε
µορφή βρέξιµης σκόνης. Το CYMOPREM είναι συνδυασµός του Cymoxanil µε την διεισδυτική του
ιδιότητα που επιτρέπει να εισχωρεί δια µέσου των χυµών µε αποτέλεσµα να σταµατά την ανάπτυξη
του µυκηλίου του µύκητα στο φυτικό ιστό και του MANCOZEB σαν προληπτικό µυκητοκτόνον .
Λόγω της δράσης του αυτής διεισδύει πολύ γρήγορα µέσα στο φυτό και έτσι δεν ξεπλένεται από τη
βροχή έστω και αν βρέξει 2-3 ώρες µετά τον ψεκασµό. Επίσης δεν παρουσιάζει κίνδυνο ανάπτυξης
«διασταυρωµένης ανθεκτικότητας» µε άλλα διασυστηµατικά-θεραπευτικά µυκητοκτόνα.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Mancozeb
Cymoxanil
Αδρανή Συστατικά

64 % w/w
8 % w/w
28 % w/w

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙ
Περονόσπορο, Αλτερνάρια-Πρώιµο Περονόσπορο, Ανθράκνωση, ( Colletotrichum sp), Κερκόσπορα,
Σεπτόρια, Κλαδοσπόριο, Στεµφύλιο.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πατάτες, Τοµάτες, Αγγουριές, Κολοκυθιές, Πεπονιές, Καρπούζια, Καπνός και Αµπέλια.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
200-300g σε 100 λίτρα νερό. Ψεκάζετε κάθε 8-10 µέρες µε άφθονο ψεκαστικό υγρό και αρκετή πίεση
ώστε να γίνει καλή διαβροχή των φυτών ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων. Σε συνθήκες
σοβαρής προσβολής ψεκάζετε κάθε βδοµάδα.
Ετοιµασία Ψεκαστικού Υγρού: Διαλύστε πρώτα την απαιτούµενη ποσότητα φαρµάκου σε λίγο νερό
και µετά προσθέστε την διάλυση στο µισογεµάτο µε νερό τάγκι, αφού το περάσετε από κόσκινο,
συµπληρώστε το µε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας συνεχώς
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ:
Πατάτες:
15 µέρες
Αµπέλια:
28 µέρες
Υπόλοιπες Καλλιέργειες:
15 µέρες
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συνδυάζεται µε όλα τα γνωστά φυτοφάρµακα εκτός τα πολύ αλκαλικά.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Φυλάξετε το µακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιµα και φωτιά σε ασφαλές, δροσερό και ξηρό µέρος.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση δηλητηρίασης προκαλέστε εµετό κρατήστε τον ασθενή ήσυχο και δίνετε του
αρκετό γάλα να πιει. Καλέστε γιατρό.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Λαµβάνετε τις συνήθεις προφυλάξεις που χρειάζονται κατά την xρήση φυτοφαρµάκων.
Αποφεύγετε την επαφή του φαρµάκου µε τα µάτια και το δέρµα διότι µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό. Μην καπνίζετε ή τρώτε όταν ψεκάζετε και µην ψεκάζετε ενάντια στον άνεµο. Πλυθείτε
καλά µε νερό και σαπούνι µετά τον ψεκασµό. Μην δίνετε ψεκασµένα φυτά στα ζώα.
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ:
Εγγυόµαστε την ποιότητα του προϊόντος µας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισµένη
συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσµευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο
πρόσφατες εµπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το
έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών , η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασµού, καθώς και άλλοι
παράγοντες, µπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος. Ο χρησιµοποιών
το παρασκεύασµα αναλαµβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δεν φέροµε καµιά ευθύνη
για ζηµιές που είναι αποτέλεσµα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

MANUFACTURERS:

Premier.Shukuroglou Ltd
P.O. BOX 12508, 2250 – LATSIA (Nicosia)
CYPRUS

