
ΝΕΟ

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

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.

THE N
Propamocarb (Προπαμοκάρμπ) 60,7 % β/ο 

To ΤΗΕΟΝ είναι διασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προληπτική και 
προστατευτική δράση. Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει 
µικρή διασυστηµατική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει 
το σχηματισμό των κυτταρικών µεµβρανών µε συνέπεια την 
παρεμπόδιση της µυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής 
και βλάστησης των σπορίων των παθογόνων μυκήτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 100cc/500cc/1LT/5LT
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Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογής: Τομάτα (Θ: Για Πύθιο (Pythium spp.), Φυτόφθορα (Phytophthora spp.) με i) 1500-3000 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 κ.εκ. σκ./κυβ. μέτρο σε 10-20 λίτρα ψεκ. υγρού/κυβ. μέτρο. 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση στο 
φυτόχωμα/υπόστρωμα πριν τη σπορά/μεταφύτευση. ii) 120-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 6 κ.εκ. σκ./τετραγ. μέτρο σε 3-5 λίτρα 
ψεκ. υγρού/τετραγ. μέτρο. 3 ποτίσματα/7-10 ημέρες κατά και μετά την σπορά/μεταφύτευση (ΒBCH 00-19). Καλλωπιστικά (Θ): Για 
Πύθιο (Pythium spp.), Φυτόφθορα (Phytophthora spp.) με i) 1500-3000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 κ.εκ. σκ./κυβ. μέτρο σε 10-
20 λίτρα ψεκ. υγρού/κυβ. μέτρο. 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση στο φυτόχωμα/υπόστρωμα πριν τη σπορά/μεταφύτευση (BBCH 10-
59). ii) 200-330 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 10 κ.εκ. σκ./τετραγ. μέτρο σε 3-5 λίτρα ψεκ. υγρού/τετραγ. μέτρο. 2 ποτίσματα/14-21 
ημέρες κατά και μετά την σπορά/φύτευση μοσχευμάτων/μεταφύτευση σε γλάστρες (BBCH 00-19).
Παρατηρήσεις: 1) Εφαρμογή σε φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και τομάτας. 2) Παραγωγή σπορόφυτων τομάτας για καλλιέργεια 
τομάτας θερμοκηπίου. 3) Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 2 εφαρμογές με πότισμα για τα καλλωπιστικά. 
4) Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 3 εφαρμογές με πότισμα για την τομάτα.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές  υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί  να χρησιμοποιηθεί ή 
να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία propamocarb, η οποία ανήκει στην 
ομάδα C3 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προ-   
στατευόμενης καλλιέργειας:--. ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Εδώδιμες καλλιέργειες δεν 
µπορούν να φυτευτούν ή να σπαρούν στο ίδιο υπόστρωµα πριν την πάροδο 120 ηµερών από την τελευταία εφαρμογή. iii) της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: --. Τρόπος 
εφαρμογής: Ενσωμάτωση σε φυτόχωμα/υπόστρωμα ή πότισμα κατά ή μετά τη σπορά/μεταφύτευση. Τρόπος παρασκευής 
ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε το σκεύασµα καλά. Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση µε νερό. 
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. Το διάλυµα πρέπει να χρησιμοποιείται την ημέρα παρασκευής του.  Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τη χρήση, 
καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αποστραγγίστε το σύστημα εντελώς και ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα 
τα μέρη του ψεκαστικού δύο έως τρεις φορές (2-3) με καθαρό νερό μέχρι να αφαιρεθεί ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Καύση σε εγκεκριμένες για 
το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. Συνδυαστικότητα: --. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή σε 
καλλωπιστικά συνιστάται μια μικρής κλίμακας δοκιμή φυτοτοξικότητας. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Καλλωπιστικά (Θ), Τομάτα (Θ): Δεν ορίζεται. Συνθήκες 
αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν 
αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες, 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
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