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Εγγυηµένη σύνθεση: pyraclostrobin 20% β/β (Στροµπιλουρίνες,
                                   οµάδα µεθοξυκαρβαµιδικά)
                                   Βοηθητικές ουσίες 79.49 % β/β

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω µέρος συσκευασίας.
Ηµεροµηνία παρασκευής: Ως άνω µέρος συσκευασίας. 
Ηµεροµηνία λήξης: Ως άνω µέρος συσκευασίας.

P.Red032c P.320c
Cyan Black Black

Cassiopeia   Star 20 WG

Αρ. Άδειας: 60845/18-3-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ
• Προορίζεται για επαγγελµατίες χρήστες. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. • Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. • Αποφεύγετε να αναπνέετε
σκόνη. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να
φοράτε προστατευτικά γάντια. • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης
να διατηρείται ερµητικά κλειστός. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως
το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε
το στόµα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Για να
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης.
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασµός φυλλώµατος.
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: Περιέχει pyraclostrobin που ανήκει στη χηµική οµάδα των
µεθόξυ-καρβαµιδικών και παρεµποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του
συµπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας, εµφανίζοντας αποπλαστική και διε-
λασµατική κίνηση.
ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ: 
ΕΛΙΑ (επιτραπέζια): Για την καταπολέµηση του Κυκλοκονίου (Spilocaea oleagina)
και του Γλοιοσπορίου (Colletotrichum sp.) κάνετε 1-2 ανοιξιάτικες εφαρµογές µέχρι
οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους µεγέθους και 1 φθινοπωρινή
εφαρµογή µετά τη συγκοµιδή µε δόση 50 γραµ. σκευάσµατος/στρέµµα και όγκο
ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέµµα (33,3-50 γραµ. σκευάσµατος/100 λίτρα
ψεκ. υγρού). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 µε
µεσοδιάστηµα εφαρµογών 21 ηµέρες.
ΕΛΙΑ (ελαιοποιήσιµη): Για την καταπολέµηση του Κυκλοκονίου (Spilocaea oleagina)
και του Γλοιοσπορίου (Colletotrichum sp.) κάνετε 1-2 ανοιξιάτικες εφαρµογές
µέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 10% του τελικού τους µεγέθους  µε δόση 50
γραµ. σκευάσµατος/στρέµµα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέµµα
(33,3-50 γραµ. σκευάσµατος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 µε µεσοδιάστηµα εφαρµογών 21 ηµέρες.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ: Για την καταπολέµηση της Αλτερνάριας (Alternaria
sp.) κάνετε 4 εφαρµογές, από την αρχή της έντονης βλάστησης µέχρι και την αρχή
της ωρίµανσης των καρπών µε δόση 112,5 γραµ. σκευάσµατος/στρέµµα και όγκο
ψεκαστικού υγρού 150-300 λίτρα/στρέµµα (37,5-75 γραµ. σκευάσµατος/100 λίτρα
ψεκ. υγρού). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 µε
µεσοδιάστηµα εφαρµογών 14 ηµέρες.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, ∆αµασκηνιά)
(παθογόνο ήσσονος σηµασίας): Για την καταπολέµηση της Κλαδοσπορίωσης
(Cladosporium carpophilum) κάνετε 2 εφαρµογές από την έναρξη ανάπτυξης των
καρπών έως την αρχή της ωρίµανσης των καρπών µε δόση 25 γραµ. σκευάσµατος/
στρέµµα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέµµα (16,5-25 γραµ. σκευ-
άσµατος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική
περίοδο: 2 µε µεσοδιάστηµα εφαρµογών 14 ηµέρες.
ΛΩΤΟΣ (χρήση ήσσονος σηµασίας): Για την καταπολέµηση της Μυκοσφαιρέλας
(Mycosphaerella nawae) κάνετε 2 εφαρµογές από την εµφάνιση των φύλλων έως
το τέλος της άνθησης µε δόση 50 γραµ. σκευάσµατος/στρέµµα και όγκο ψεκα-
στικού υγρού 100-200 λίτρα/στρέµµα (25-50 γραµ. σκευάσµατος/ 100 λίτρα ψεκ.
υγρού). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 µε µεσο-
διάστηµα εφαρµογών 15 ηµέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η µεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρµόζεται µε το χαµηλό όγκο
ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα. Πρέπει πάντα να τηρείτε και να µην υπερβαί-
νετε τη µέγιστη δόση ανά στρέµµα.
2) ∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδε-
χόµενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς,
Κερασιάς, ∆αµασκηνιάς και Λωτού από τη χρήση του σκευάσµατος. Για τις χρήσεις
σε παθογόνα µικρής σηµασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσµατικότητα από τη χρήση του σκευάσµατος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασµα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις
και δόσεις εφαρµογής.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Για τη µείωση του κινδύνου εµφάνισης ανθε-
κτικότητας, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης (προτεινόµενη δόση, αριθµός εφαρµογών,
µεσοδιαστήµατα και περιορισµοί κατά την εφαρµογή) και εναλλάσσετε µε σκευάσµατα
µε διαφορετικό τρόπο δράσης ή σκευάσµατα που περιέχουν δραστικές ουσίες µε
διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρµόστε το Cassiopeia   Star 20 WG προληπτικά στα
πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρµογές.

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασµένη καλλιέργεια πριν στε-
γνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η: 
Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιµη): 105 ηµέρες
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά: 7 ηµέρες
Λωτός: 100 ηµέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, ∆αµασκηνιά: 14 ηµέρες

Μυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά
των ασθενειών που προσβάλλουν την ελιά, την πορτοκαλιά,

την µανταρινιά, τα πυρηνόκαρπα και το λωτό.

Μη µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να µην πλένετε τον
εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η µόλυνση

µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και
τους δρόµους].

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µια αψέκαστη
ζώνη προστασίας 10 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια
της ελιάς και του λωτού και 15 µέτρων για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς,

της µανταρινιάς και των πυρηνοκάρπων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:  Φοράτε  κατάλληλα  γάντια  κατά  την  ανάµιξη/φόρτωση
και κατά την συντήρηση του ψεκαστικού µηχανήµατος. Φοράτε κατάλληλη
προστατευτική ενδυµασία και γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. Σε
περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν
προστατευτική ενδυµασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του, µεταφέρετέ τον
στον καθαρό αέρα και γυρίστε τον σε σταθερή πλάγια θέση. Αφαιρέστε τα
µολυσµένα ρούχα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόµα. Πιείτε 200-300ml
νερό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ∆ιατηρή-
στε τον παθόντα ήρεµο και µεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική
συµβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και
σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο τρε-
χούµενο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική
συµβουλή.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 210-7793777

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεµίζουµε το βυτίο µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα
σκευάσµατος υπό συνεχή ανάδευση. Συµπληρώνουµε το βυτίο µε νερό και συνεχίζουµε
την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αµέσως µετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισµό του
ψεκασµού καλά. Στραγγίστε τον ψεκαστήρα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη
δεξαµενή, τις σωληνώσεις και τα ακροφύσια τρεις φορές µε καθαρό νερό µέχρι ο
αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να αποµακρυνθούν.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Προϊόν: Συστήνεται καύση του για δύο (2) δευτερόλεπτα
σε ειδικούς για το λόγο αυτό καυστήρες και σε θερµοκρασία 1100  C. Συσκευασίες:
Oι συσκευασίες ξεπλένονται µε τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε
στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν
προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναπο-
τίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Παρα-
µένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του, αποθηκευ-
όµενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, µακριά από τρόφιµα και ζωοτροφές,
σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο.


