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Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015
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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.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

05/2020

RAMSIDERAMSIDERAMSIDE 50 WP50 WP50 WP

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου 
ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Κρατήστε 
τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά, θειάφι, captan, ziram, 
dodine και διθειοκαρβαμιδικά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά 
αφού φουσκώσουν τα μάτια. Επίσης παρουσιάζει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες 
ποικιλίες μηλιάς και αχλαδιάς. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την 
άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Εσπεριδοειδή: 21, Ακρόδρυα 
(Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά): 28, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: μη εφαρμόσιμο 
(καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή), Αμπέλι 
(επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 21, Ελιά: 21, Λαχανικά (υπαίθρου + 
θερμοκηπίου): 7, Τομάτα υπαίθρου: 10, Τομάτα θερμοκηπίου: 7, Πατάτα, 
Ζαχαρότευτλα: 21.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται 
στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Συσκευασίες: 100gr / 200gr / 500gr / 1Kg / 2,5Kg / 5Kg / 10Kg / 25Kg
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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Καλλιέργειες-Ασθένειες-Δόσεις-Χρόνος εφαρμογής:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά) 
με 190 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 240-380 γρ. σε 125-200 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Για i) Κορυφοξήρα, 
Σεπτορίωση, Ανθράκνωση, με τις πρώτες βροχές τον 
φθινοπώρου. ii) Φυτόφθορα καρπών, το δεύτερο 
15νθήμερο τον Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 
μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 
μ. από το έδαφος. iii) Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και 
καρπών, πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή 
παγετό.
Αμυγδαλιά: Για Κορύνεο με 160 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
160-240 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Στις 
περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο 
μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φουσκώσουν τα 
μάτια.
Καρυδιά: Για Ανθράκνωση, Κηλίδωση φύλλων με 160 
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-240 γρ. σε 100-150 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμογές που αρχίζουν πριν 
εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 
ημέρες.
Φιστικιά: Για Σεπτορίωση με 160 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
ή 100-125 γρ. σε 160-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. α. 
Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β. όταν ο καρπός 
αποκτήσει μήκος 1 εκ., γ. μετά από 20 ημ., δ. αρχές 
φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 250 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Για i) 
Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, το φθινόπωρο πριν 
την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και 
ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη των ασθενειών. ii) Βακτηρίωση, Βακτηριακό 
κάψιμο, στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα 
προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δυο εφαρμογές 
στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, 
Δαμασκηνιά) με 170 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 170-200 
γρ. σε 100-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Για i) Κορύνεο, 
Εξώασκο, Κλαδοσπορίωση, στις περιοχές όπου ενδημούν 
οι ασθένειες, εφαρμογές: α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα 
φύλλα και β) στο τέλος τον χειμώνα πριν τη διόγκωση των 
οφθαλμών. ii) Φαιά σήψη, εφαρμογές κατά τη διόγκωση 
των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. iii) Βακτηριακό 
έλκος, στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές 
στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.

Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 
Για Περονόσπορο, Ανθράκνωση με 260 γρ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 130-260 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχούν μήκος 
περίπού 10 εκ., λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη 
γονιμοποίηση.
Ελιά με 260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 390 γρ. σε 150 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Για i) Κυκλοκόνιο, δύο εφαρμογές: η 
πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των 
βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα 
αποκτήσουν μήκος 2 εκ. ii) Γλοιοσπόριο, Δύο εφαρμογές: Η 
πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζούν οι καρποί και η δεύτερη 
20 ημέρες αργότερα. iii) Καρκίνωση, εφαρμογές μετά το 
κλάδενμα και μετά από χαλάζι ή παγετό.
ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ) με 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-250 
γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Για i) 
Περονόσπορο, προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές 
συνθήκες εννοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. ii) 
Βακτηριακή κηλίδωση, οι εφαρμογές γίνονται με την 
εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και 
εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή 
της.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, 
Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σέλινο, Φασόλι, 
Μπιζέλι) με 240 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 120-240 γρ. σε 
50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Για i) Περονόσπορο, 
από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη 
ανά 10-14 ημέρες. ii) Σεπτορίωση, Κλαδοσπορίωση, 
Ανθράκνωση, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων 
των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με 
την ένταση της προσβολής.
ΠΑΤΑΤΑ: Για Περονόσπορο με 240 γρ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 120-240 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Όταν τα φυτά έχούν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 
ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Για Κερκοσπορίωση με 350 γρ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 140 γρ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και 
επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της 
προσβολής.
ΚΑΛΛΩΓIlΣΤΙΚΑ: Για Περονόσπορο, 
Φυτόφθορα με 200-350 γρ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 100-350 γρ. σε 50-100 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα.
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