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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
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Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και 
χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Πατάτα: Για αποξήρανση στελεχών πριν τη 
συγκομιδή με 400 κ.εκ. σε30-50 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός κατά την περίοδο της 
συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το 
έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην 
ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί: --.
Χρονικό  δ ιάστημα ασφαλε ίας  μεταξύ 
εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii) σποράς 
ή  φ ύ τ ε υ σ η ς  τ ω ν  κ α λ λ ι ε ρ γ ε ι ώ ν  π ο υ 
ακολουθούν: --. iii) της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που 
εφαρμόστηκε το σκεύασμα: Η είσοδος του 
εργάτη στον αγρό συνιστάται να γίνεται 24 ώρες 
μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Δέκα (10) 
ημέρες για είσοδο ζώων.
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος 
ψεκασμός του φυλλώματος της πατάτας με 
ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. 
Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με 

χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το 
λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου 
σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.
Συνδυαστικότητα: --.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίζoυμε τo δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος 
με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του 
σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο 
νερό, αναδεύοντας συνεχώς. 
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό 
στη συνιστώμενη καλλιέργεια και δόσεις 
εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Πατάτα: 10 ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει 
σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, 
δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές 
συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο από το 
άμεσο ηλιακό φως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5LT

Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό στην καλλιέργεια 
της πατάτας με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή


