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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.
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Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)
tebuconazole (τεμπουκοναζόλ) 25% β/ο 

(ομάδα τριαζολών)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), 
με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων 

(Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο 
δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της 

απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).  

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά), Αμπέλι (Επιτραπέζιες και 
Οινοποιήσιμες ποικιλίες), Σπαράγγι, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: Δεν απαιτείται. -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών 
που ακολουθούν: Δεν απαιτείται. -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό 
υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Συνδυαστικότητα: ---

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά 
ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις 
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): ροδακινιά-νεκταρινιά: 7, αμπέλι: 
(επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale: 
28, σπαράγγι: Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές 
θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται  σταθερό για 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Συσκευασίες: 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 750ml / 800ml / 1LT
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ι κ ή  π ε ρ ί ο δ ο .  
Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): 
Για i) Ωϊδιο (Sphaerotheca pannosa) με 50 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-110 κ.εκ. σε 120-
150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, 
ii) Μονίλια καρπών (Monilinia laxa) με 50-75 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-110 κ.εκ. σε 120-
150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή λίγο 
πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη των ασθενειών ή 1 εφαρμογή 
για την προστασία των καρπών, πριν από την 
συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο 
εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν 
σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους.

Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες 
ποικιλίες): 
Για Ωϊδιο (Uncinula necator) με 40 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές/14-21 ημέρες λίγο 
πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της 
σταφυλής.

Σπαράγγι: Για Σκωρίαση (Puccinia asparagi) με 
100 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 
εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι 
Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη της ασθένειας.

Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale: 
Για Ελμινθοσπορίωση (Pyrenophora teres.), 
Σεπτορίωση (Septoria spp., Leptosphaeria 
nodorum) με 100 κ.εκ. σε 20-40 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή από το τέλος του 
αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης. 
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