
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την 
εφαρμογή. Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Οι 
εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον ει-
σέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε με άφθονο σαπούνι και νε-
ρό. Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως. Εάν πα-
ρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτεί-
τε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρη-
σιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 
αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.  
Σε περίπτωση κατάποσης, να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιεί-
τε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
Σε περίπτωση εισπνοής, φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, με-
ταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία 
αψέκαστη ζώνη προστασίας  30 μέτρων για τα μηλοειδή και 5 μέτρων 

για το αμπέλι από τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμοί φυλλώματος. 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προλαβαίνει την ανάπτυξη της ασθένειας καταπολεμώντας τον μύκητα κατά 
τη διάρκεια του σταδίου της εκβλάστησης των σπορίων πριν να εισχωρήσει 
στον φυτικό ιστό.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ (αναφέρονται σε γραμμάρια σκευάσματος)
Μηλιά: Συνιστάται για την καταπολέμηση του Φουζικλάδιου (Venturia 
inaequalis). Δόση: 133-250 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προλη-
πτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, της ρόδινης κορυφής και 
μετά την άνθηση. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες επανάληψη των ψεκα-
σμών κάθε 7 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-150 λίτρα / στρέμμα. Μέ-
γιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μέγιστη δόση σκευάσματος ανά 
στρέμμα: 200 γρ. *
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Συνιστάται για την κα-
ταπολέμηση του Περονόσπορου (Plasmopara viticola). Δόση: 160-200 γρ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί που ξεκινούν όταν οι 
βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. (5 φύλλα). Οι ψεκασμοί συνεχίζονται μέχρι και το 
στάδιο της ανάπτυξης των ραγών και όχι αργότερα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  
μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του Περονό-
σπορου (Phytophthora infestans). Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματι-
κές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  
μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Αγγούρι (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Συνιστάται για την καταπολέμηση 
του Περονόσπορου (Pseudoperonospora cubensis). Δόση: 180 γρ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες 
εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφό-
σον απαιτείται.
Πεπόνι (υπαίθρου): Συνιστάται για την καταπολέμηση του Περονόσπορου 
(Pseudoperonospora cubensis). Δόση: 180-200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέ-
χρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Μαρούλι (υπαίθρου): Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου (Bremia 
lactucae). Δόση: 120-200 γρ./στρέμμα. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλ-
λώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 
της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθ-
μός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιά-
στημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Πατάτα: Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου (Phytophthora infestans). 
Δόση: 180 γρ./ στρέμμα. Γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 
ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο:  μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες 
εφόσον απαιτείται.
Παρατηρήσεις:  
* Ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο όγκο ψεκαστικού, η μέγιστη δόση 
σκευάσματος/στρέμμα δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται.
-  Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 

των ασθενειών. 
-  Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωρ-

γικών Προειδοποιήσεων. 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε 
αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο 
νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πολυετών καλλιεργειών. Γενικά πρέπει να τη-
ρούνται οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσμα-
τος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Μηλιά: 21 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 56 ημέρες
Μαρούλι (υπαίθρου),  Πατάτα: 14 ημέρες
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 7 ημέρες
Αγγούρι (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Πεπόνι (υπαίθρου): 3 ημέρες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤOΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη δι-
ασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτη-
ση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρα-
σκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξη-
ρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες (δηλα-
δή σε <30οC) και το άμεσο ηλιακό φως.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

•   Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
•   Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή 

επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. 
•   Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώ-

σεις.
•   Μην αναπνέετε σκόνη.
•   Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•   Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
•   Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο 

εργασίας.
•   Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
•   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σα-

πούνι.
•   Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμ-

βουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
•   Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
•    Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περι-

βάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛEΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛEΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
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Οργανικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση 
κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Οργανικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση 
κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 60459/25-5-2015 Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 60459/25-5-2015

Metiram (μετιράμ) Metiram (μετιράμ)Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

800 γραμ.Περιεχόμενο: 800 γραμ.Περιεχόμενο: 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, 
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.

® Σήμα κατατεθέν BASF

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, 

τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.

® Σήμα κατατεθέν BASF

Εγγυημένη σύνθεση:
Metiram 70% β/β (ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)

Βοηθητικές ουσίες 16,7 % β/β

Εγγυημένη σύνθεση:
Metiram 70% β/β (ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)

Βοηθητικές ουσίες 16,7 % β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: X0DP-E2RP-D00N-KDPG UFI: X0DP-E2RP-D00N-KDPG


