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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 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

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

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

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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Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: RIDOMIL GOLD MZ 68 WG) 
Melataxyl-m + mancozeb = Bρέξιμοι κόκκοι (WG) 

Mυκητοκτόνο κατά του περονοσπόρου στις καλλιέργειες: αµπελιού, πατάτας, 
 καπνού, τοµάτας, αγγουριού, πεπονιού, µαρουλιού (υπαίθρου) και κρεµµυδιού 

(υπαίθρου).

Περιέχει τις δραστικές ουσίες metalaxyl-M και mancozeb .  
Το metalaxyl-M είναι εκλεκτικό διασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε δράση κατά των 
ωοµυκήτων που κινείται µέσα στο φυτό µε αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεµποδίζοντας 
την ανάπτυξη του παθογόνου µέσα στους ιστούς του φυτού. 
Το mancozeb είναι µη εκλεκτικό προστατευτικό µυκητοκτόνο µε δράση σε ευρύ φάσµα 
µυκήτων  

Ευρύ φάσμα δράσης (βλ. ετικέτα).

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί µε το σκεύασµα είναι δυνατή 
χωρίς κίνδυνο.

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν. 

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια σε τομάτα, αγγούρι και πεπόνι θερμοκηπίου (7 ημέρες).

Η δραστική του ουσία ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτές των 
οργανοφωσφορικών, οπότε μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εναλλαγής σκευασμάτων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Συσκευασίες:
Κονσέρβα 100 γρ., 250 γρ., 500 γρ., 600 γρ. Κονσέρβα αλουμινίου που περιέχει σακούλα 
PET/Alu/PE. Χαρτοκυτίο 100 γρ., 250 γρ., 500 γρ., 600 γρ., 1000 γρ., 1500 γρ., 2000 γρ. 
Χαρτοκυτίο που περιέχει σακούλα PET/Alu/PE. Φακελλάκι που περιβάλλεται από χάρτινο 
«μανίκι» (ανά 10 εντός χαρτοκυτίου) 25 γρ. Τρισωματικό φύλλο (PET/Alu/PE). Mπουκάλι 
50γρ., 100γρ., 250γρ., 500γρ. , 600γρ., 1000γρ., 1500γρ., 2000γρ., 5000γρ. ΗDPE.
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

80

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & 
Χρόνος εφαρμογής* - Μέγιστος αριθµός 
εφαρµογών/καλλιεργητική περίοδο:
Αµπέλι: Για Περονόσπορο (Plasmopara viticola) με 
250γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-225γρ. 
σκευ. σε 50-90 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Έναρξη 
ψεκασµών από την εµφάνιση των ταξιανθιών µέχρι το 
τέλος της άνθησης και εφόσον οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Μέχρι 4 
εφαρµογές κάθε 10-14 ηµέρες εφ' όσον αυτό 
απαιτείται.
Πατάτα: Για Περονόσπορο (Phytopthora infestans) με 
250γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200-250γρ. 
σκευ. σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Έναρξη 
ψεκασµών από το κλείσιµο των φυτών στη γραµµή και 
εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
της ασθένειας. Μέχρι 3 εφαρµογές κάθε 10-14 ηµέρες 
εφ' όσον αυτό απαιτείται.
Καπνός: Για Περονόσπορο (Peronospora tabacina) 
με 250γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-200γρ. 
σκευ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Στα 
σπορεία οι ψεκασµοί να γίνονται µετά το σταύρωµα 
των φυταρίων και στον αγρό ένας ψεκασµός 15 
ηµέρες µετά τη µεταφύτευση. Μέχρι 3 εφαρµογές 
προληπτικά κάθε 10-14 ηµέρες εφ' όσον αυτό 
απαιτείται.
Τοµάτα (Υ, Θ): Για Περονόσπορο (Phytopthora 
infestans) με 250γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
125-250γρ.  σκευ.  σε 50-100 λ ίτρα ψεκ.  
υγρού/στρέμμα. Έναρξη ψεκασµών µετά το 
σταύρωµα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Μέχρι 3 
εφαρµογές κάθε 10-14 ηµέρες εφ' όσον αυτό 
απαιτείται.
Α γ γ ο ύ ρ ι  ( Υ,  Θ ) :  Γ ι α  Π ε ρ ο ν ό σ π ο ρ ο  
(Pseudoperonospora cubensis) με 250γρ. σκευ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-250γρ. σκευ. σε 50-100 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Έναρξη ψεκασµών µετά το 
σταύρωµα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι 

ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Μέχρι 3 
εφαρµογές κάθε 10-14 ηµέρες εφ' όσον αυτό 
απαιτείται.
Π ε π ό ν ι  ( Y ,  Θ ) :  Γ ι α  Π ε ρ ο ν ό σ π ο ρ ο  
(Pseudoperonospora cubensis) με 250γρ. σκευ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-250γρ. σκευ. σε 50-100 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Έναρξη ψεκασµών προληπτικά 
εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
της ασθένειας. Μέχρι 3 εφαρµογές κάθε 10-14 ηµέρες 
εφ' όσον αυτό απαιτείται.
Μαρούλι (Υ): Για Περονόσπορο (Bremia lactucae) με 
250γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250γρ. σκευ. σε 
50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Έναρξη ψεκασµών 
προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της ασθένειας (Στάδιο BBCH 12-49). Μέχρι 
3 εφαρµογές κάθε 10 ηµέρες εφ' όσον αυτό απαιτείται.
Κρεµµύδι (Υ): Για Περονόσπορο (Peronospora 
destructor) με 250γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
250γρ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Έναρξη ψεκασµών προληπτικά εφόσον οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (Στάδιο 
BBCH 12-49). Μέχρι 3 εφαρµογές κάθε 10 ηµέρες εφ' 
όσον αυτό απαιτείται.
*Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Τοπικών Κέντρων 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου 
αυτές εφαρµόζονται. Μεσοδιάστηµα ψεκασµών: 10-
14 ηµέρες (το µικρότερο µεσοδιάστηµα να 
εφαρµόζεται στην περίπτωση υψηλής πίεσης 
προσβολής)
Παρατηρήσεις: 1. Εφαρµόστε τη συνιστώµενη δόση 
µε την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε 
να καλυφθεί πλήρως το φύλλωµα του φυτού. 2. Οι 
εφαρµογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά πριν 
εκδηλωθεί η ασθένεια κατά τη περίοδο έντονης 
ανάπτυξης των φυτών. 3. Να µην εφαρµόζεται σε 
αµµώδη εδάφη µε περιεκτικότητα σε 
οργανική ουσία µικρότερη ή ίση 
µε 1%.
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